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 الرسالة ملخص
 لوفيات بني النظرية والتطبيق.االختيارت اللغوية عند الّصَفدي يف الوايف با عنوان الرسالة:

 نوف بنت عمر بن سامل بانقيطة. الباحثة:
 املاجستري. الدرجة:

حماولةةة رسةةم املامةغ اللغويةةة العامةةة عنةةد الّصةةَفديك وببرالوةةا يف  تابةة  الةةوايف  هدددف الرسددالة:
 بالوفَياتك واليت يتضغ من خاهلا أسلوب التفكري اللغوي لدي .

سةالة مةن أربعةة فصةوب تسةبقدا مقدمةة وتديةد وتقفووةا خاتةةةك تتكةو  الر  مكوندا  الرسدالة:
ويتضةةةمن التمديةةةد ترَّةةةة للصضةةةفديك وتولةةةيغ عصةةةرتك والعلمةةةار الةةة ين تةةة  ر  ةةةمك وتةةة  روا بةةة ك   

 التفكري اللغوي عندتك ونب ة عن  تاب الوايف بالوفَيات.
 وتضم الرسالة الفصوب اآلتية:

 ك وفي   ا ة مباحث:مندج الّصَفدي يف الرتتيب الفصل األول:
 املبحث األوب: اجلانب النظري للرتتيب.
 البحث الثاين: اجلانب التطبيقي للرتتيب.
 املبحث الثالث:  ترتيب عناصر التسمية.

 جدود الَصَفدي الكتابيةك وفي   ا ة مباحث: الفصل الثاني:
 املبحث األوب: الرسم املصحفي.
 املبحث الثاين: الرسم اإلمائي.

 الثالث: الفصل والوصل بني املغاربة واملشارقة.املبحث 
 ك وفي  مبحثا :بنار الكلمة وقضايا لغويةقضايا  الفصل الثالث:

 .بنار الكلمةاملبحث األوب: قضايا 
 .لغويةاملبحث الثاين: قضايا 

 مندج الّصَفدي يف الضبط.الفصل الرابع:
 هنجت و ت الدراسة مندجاً وصفيا حتليًا. منهج الرسالة:

تؤ د و ت الدراسة حقائق علميةك لدراسات أخةر  حةوب الّصةَفديك وبينةت  تائج الرسالة:ن
بعةةا االختيةةارت اللغويةةة عنةةدتك وجدةةودت الكتابيةةةك  مةةا بينةةت العاقةةة القائمةةة بةةني علةةم اللغةةة 

 العربيةك وعلم الرتاجمك والتاريخ.                                     واهلل ويل التوفيق
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م
ّ
 ةاملقد

احلمُد هلل ال ي خلَق فقدضرك وصوضَر فة تقنك صةنَ  الَّيضةَة بةا مشةريا يُناصةرتك ودبضروةا بةا معةنيا 
علةةةع نعمةةةة  -تعةةاى-يُعالةةدتك علةةةم اإلنسةةا  مةةةامل يعلةةم ف صةةةبغ عاملةةاً وواديةةةاً وداعيةةاً ك  مةةةدت 

 بعد:التدبر والتفكرك وصلع اهلل علع خري خلق  حممدك وعلع آل  الطيبني األخيار. و 
فاللغةةةة العربيضةةةة تشةةةكل فمةةةراً ل،سةةةاً واملسةةةلمنيك نظةةةراً لكوهنةةةا لغةةةة القةةةرآ  الكةةةر   مةةةا قةةةاب     

[ك ووةةي لغةةة الضةةاد  2]يوسةة :( ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :-جةةل جالةة -
  ما قاب املتنيب يف موطِن الفمر ب جدادت:

ــا     ــ َ ال ـ  ــضَ  رطـر ــَط مَـ ــر  كـن ــمَ ْرُـ   وَبِهِـ
 

   ــ ــا  ي وَ ـر ــوَان اجلـر  وَث  الط رِيـــد دَ وَعَـ
 

(1) 

وممضةةا ال َّةةيض فيةة  أ ض اللغةةة العربيضةةة قةةد حظيةةت باوتمةةاً بةةالم مةةن علمائدةةا الكةةراً األجةةارك 
ال ين أولووا عنايةك ملا هلةا مةن مكانةة عظيمةة يف نفوسةدمك فقةاموا بالتة لي  يف َّة  علومدةا وفنوهنةاك 

 تةةاب ر ةةم فةة يقنوا أ  التةة لي  وخةةدمتدا ودفعدةةم بى كلةةي حمبةةتدم هلةة ت اللغةةةك الةةيت وةةي لغةةة ديةةندم و 
ب ي َّكل من األَّكاب لرب مةن لةروب العبةادةك ومل يقتصةر االوتمةاً علةع وةؤالر فحسةبك بةل 
امتةةةد وةةة ا االوتمةةةاً بى علمةةةار العلةةةًو األخةةةر ك  علمةةةار التضفسةةةريك واحلةةةديثك وحةةة  التضةةةاريخ أيضةةةاًك 

 .ال ختتص باللغة فطرح فيدا قضايا لغوية  فمندم من أوى و ت اللغة اوتماماً يف مؤلفاهتم اليت
وقد أدر ُت من  املرحلة اجلامعية األوى ) البكالوريوس ( أ ض العربيضة خدمدا اللغويو  والنحاة 
ةةرو  وا ةةد  و  والفقدةةار واألدبةةار و ةةل مةةن يشةةتغل يف علةةًو العربيضةةة  والصةةرفيو  واملعجميةةو  واملفس 

اجسةةتري أدر ةةت أ  األمةةر أوسةة  ممةةا  نةةت أتصةةورتك بك وجةةدت والشةةريعةك وملةةا وصةةلت مرحلةةة امل
ةةةةرية واأليضةةةةاًك والةةةةرتاجم مشةةةةار ات فعالةةةةة يف خدمةةةةة وةةةة ت اللغةةةةة  لعلمةةةةار التضةةةةاريخ واجلغرافيةةةةاك والس 

وةؤالر العلمةار الة ين اوتّمةوا  بىالّشريفةك ول لي مالت نفسةي بى قةرارة وة ت الكتةبك والتعةرف 
مؤلفةةاهتمك وملةةا حةةد ت مرَّةةدي الةةد تور: عبةةدالكر  عةةويف دلضةة   بطةةرح بعةةا املسةةائل اللغويةةة يف

وةة(ك  764) علع قرارة  تاب ) الوايف بالوفَيات ( لصاح الةدين خليةل بةن أيبةي الّصةَفديك ت
                                 

ك صحح : د. عبد الوواب عزاًك القاورة: جلنة الت لي  ديوا  أيب الطيب املتنيبيُنظر:  املتنيبك أمحد بن احلسني.   (1)
 (.15والرتَّة والنشر  ) 
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وبعةةةةد قةةةةرارة الكتةةةةاب واالطّةةةةا  عليدةةةةا لفةةةةت نظةةةةري الكثةةةةري مةةةةن املسةةةةائل اللغويةةةةة الةةةةيت طرحدةةةةا 
 .الّصَفدي يف املقّدمةك وأجزار الكتاب

فكتاب ) الوايف بالوفَيات ( يشمل علع  روة عظيمةك ووو دائرة معارف تارخييةةك حةو  بةني 
دفتيةة  عةةدداً لةةمماً مةةن تةةراجم الرجةةاب والتضةةاريخك ووةةو أَّةةب  مةةا يكةةو   ةةا يعةةرف يف عصةةرنا يف 
وسائل اإلعاً املعاصر )  ل  تو يقي ( جام  َّاملك َّة  فية  تةراجم األعةاً مةن  ةل  صةنض  

تفريةةةقا بيةةةندم يف العصةةةور أو األمصةةةار ممةةةن وقةةة  اختيةةةارت عليةةة  مةةةن امللةةةو  والقةةةادة واملشةةةايخ  دو َ 
والقضةاةك وأعيةةا   ةةل  فةةن ممّةةن اَّةةتدر بةة  مةةن الفضةةار منسةةوقًة َوفمةةَق ترتيةةب حةةروف املعجةةم حةة  

قةد ك لكّن  خصض املقّدمة بفصوب طرح فيدا مسائل لغويةة وفةرية ومدمةةك و (1)تسُدَل االستفادُة من 
وصةةة  لنةةةا الّصةةةَفدي أمليةةةة وةةة ت املقدمةةةة بالنسةةةبة للقةةةارف يف عبةةةارات مةةةوجزة مسةةةجوعة فقةةةاب: 

وقةةد قةةدضمُت قبةةل كلةةي مقدمةةًة فيدةةا فصةةوبة فوائةةدوا مدّمةةةك وقواعةةدوا  لةةُي الفالةةُل  ةةا مةةن  ))
اُب  ةا املتة دُب مةا ك وينة(2)( َ ةمم َعمضةةا    اإلتقا  ألمضةةك تتنةوضُ  اإلفةادُة فيدةا  مةا تنةوضَ  اإلعةراُب يف )

ًَ  يضةةَة كو الر مضةةةك ويبةةدو لةة  مةةن  نالةة  أبةةو مسةةلم مةةن احلةةًز وعلةةو  اهلمةةةك وَيدةةيُم  ةةا فكةةرُت  مةةا وةةا
ك  مةةا قةةرأت بعةةا الرتَّةةات لةةبعا مةةن تةةرجم هلةةم (3(() حماسةةندا مةةا بةةدا مةةن َّةةاب َريضةةا للِصةةمضة

نةةةاوم ونسةةةبتدمك و ةةة ين بةةة  يقةةةًو فوجدتةةة  يُعةةة  بضةةةبط األعةةةاًك مةةةن حيةةةث ألقةةةا م وأ ةةةائدم و 
بتطبيق ما أودع  مقدمت  من درر لغويةك وقد  ا  كلي مدعاًة ودافعاً للنظر يف مضمو  املقدمةة 
ومةةا سةةلك  يف لةةبط ترَّةةات الكتةةابك فاسةةتمرت اهلل تعةةاى مسةةتمّدة منةة  العةةو  والّتوفيةةقك وو ةةت 

 الوايف بالوفَيات ( بني النضظريضة والتضطبيق (. ) االختيارات اللغوية عند الّصَفدي يف ) و ت الد راسة بةة
وجارت و ت الد راسةة لتلقةي الضةور علةع االختيةارات اللغويةة الةيت طرحدةا الّصةَفدي وتطبيةق 
وةة ت االختيةةارات يف ) الةةوايف بالوفَيةةات (ك والكشةة  عّمةةا يف املقّدمةةةك وأجةةزار الكتةةاب مةةن  نةةول 

لّصةَفدي بةني وة ت املقّدمةة ولةبط  ل عةاًك ورسةم مامةغ لغويّة م  ببةرال العاقةة الةيت أوجةدوا ا
 َّمصّية الّصَفدي اللغويّة اليت مل حتظ بدراسة من قبل يف  تاب  ) الوايف بالوفَيات (.

                                 
ك تةغ: أمحةد األرنةا،ووك وتر ةي مصةطفعك بةريوت: دار بحيةةار لوفيةاتالةوايف بايُنظةر: الّصةَفديك خليةل بةن أيبةي.   (1)

 (.1/18الرتاثك )

 بَّارة بى بيت الفرلدق يف وجار جريرك ووو قول :  م عمضةا لي يا جريُر وخالةا .  (2)

 .8ك 1/7يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفَياتك   (3)
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 :وإشكاليته البحث عنوان ـ 1
 :البحث عنوان ــ

 .االختيارات اللغوية عند الّصَفدي يف )الوايف بالوفَيات( بني النضظريضة والتضطبيق

 ( :  تساؤالته)  البحث إشكاليات ــ

قةةةد يكةةةو  عنةةةوا  البحةةةث مولةةةحاً للمشةةةكلة الةةةيت يتناوهلةةةاك ووةةةي االختيةةةارات اللغويةةةة عنةةةد 
الّصةةةَفدي يف )الةةةوايف بالوفَيةةةات(ك وتطبيةةةق وةةة ت االختيةةةارات علةةةع مةةةادة الكتةةةابك ولةةة لي يُطةةةرح 

ي يف )الةوايف بالوفَيةات( نظريةة السؤاب اجلووري اآليت: ول  انت االختيارات اللغوية عند الّصَفد
فقةةط أً طبةةق مةةا قالةة  يف املقدمةةة مةةن اختيةةارات لغويةةة علةةع الكتةةابك ومل  تةةب الّصةةَفدي وةة ت 
املقدمة اللغوية ملوسوعت  يف الرتاجمك و ع فيدا منحع مل ي لف  من  تب الرتاجم قبل  ؟ك ويشةتق 

 السؤاب بى أسئلة أخر  حتتاج بى بجاباتك مثل:

 سائل اللغوية اليت تناوهلا الّصَفدي يف  تاب  ؟ .ما أبرل امل 
 . ول  ا  الّصَفدي مبتكراً فيما طرح  أً أن  تاب ة لغريت ؟ 
  ملاكا خص الّصَفدي مقدمة  تاب  ال ي يعتَّ معجمًا من معاجم تراجم األعاً   ت

يوصلدا  وو املغز  ال ي يريد أ  يصل بلي  ؟ وما وي الرسالة اليت يريد أ  املسائل؟ وما
 . ؟ بى قرائ 

  ول تفيد مقدمة الكتاب دارس اللغة املتمصص ؟ 
 ما مندج  يف ترتيب عناصر التسمية ؟ 
 ملاكا اعت  بضبط األعاً املرتجم هلمك وما وو مندج  ال ي اتبع  ؟ 
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 : البحث أهمية ـ
 مولو  البحث ل  قدر من األملية  كن ببرالت يف اآليت: ةة

الةةوايف  ة لتلقةةي الضةةور علةةع االختيةةارات اللغويةةة عنةةد الّصةةَفدي يف )تةة يت وةة ت الد راسةة •
بالوفيةةات (ك والكشةة  عمةةا يف املقدمةةة مةةن مسةةائل و نةةول لغويةةةك مةة  ببةةرال َّمصةةية 

 الّصَفدي اللغوية يف الوايف بالوفَيات.
أ  الدراسةةات السةةابقة مل تعةةط لةةبط األعةةاً عنةةد الّصةةَفديك االختيةةارات اللغويةةة يف  •

الةةةوايف بالوفَيةةةات ( أمليةةةةك وببةةةرال قيمةةةة املقدمةةةة ومندجةةة  يف الرتَّةةةة ولةةةبط مقدمةةةة ) 
 األعاً من أو د األمورك اليت حيسن أ  يقًو  ا الباحثو  وطلبة العلم .

مما يزيد و ت الد راسة أملية  وهنةا تةربط وة ت املسةائل اللغويةة الةيت طرحدةا الّصةَفدي يف  •
ارت ب مدةات  تةب اللغةة والنحةو والصةرف واملعةاجم مقدمة ) الةوايف بالوافَيةات (ك وأجةز 

 والقرارات أيضاً.
و ا املنحع من الد راسة يولغ أملية العاقة بني علم اللغةة وعلةم التضةاريخك وبةاألخص  •

مةةةةن يكتةةةةب يف تةةةةراجم الرجةةةةاب والتضةةةةاريخك و ةةةةدنا بشةةةةواود مميةةةةزة للعديةةةةد مةةةةن القضةةةةايا 
 اللغوية.

مرجةةةة  واحةةةةدك ليسةةةةدل علةةةةع الباحةةةةث الرجةةةةو  بليدةةةةا تقةةةةد  مةةةةادة علميةةةةة  موعةةةةة يف  •
 واالستشداد  ا.

يدةدف البحةةث بى تقةد  َّمصةةية الّصةةَفدي اللغويةة مةةن خةةاب املسةائل الةةيت عاجلدةةا  •
 يف الكتاب وربط  املقدمة بضبط األعاً .

 بيا  قيمة  تاب )الوايف بالوفَيات( للصضةةفدي باعتبارت واحداً من أوس  الكتب العربيضةة •
 يف الرتاجمك ولعل  أ َّ املعاجم التارخيية املعروفة وأوسعدا َّدرة .
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 : املوضوع اختيار أسباب ــ
 مما يعزل اختيار و ا املولو  األسباب اآلتية:

لفةةةت النظةةةر بى بعةةةا الكتةةةب الةةةيت هلةةةا اوتمةةةاً بةةةبعا املسةةةائل اللغويةةةةك وربةةةط وةةة ت  •
 ختيار املولو .املسائل  ادة الكتابك وو ا وو السبب الرئيس ال

تسةليط الضةور علةةع آرار العلمةار ممةن  تبةةوا عةن مسةائل لغويةةة يف آ ةاروم  ةري اللغويةةةك  •
 وببرال َّمصية الّصَفدي التارخيية من منظور لغوي .

وقةةد  ))تر يةةب الّصةةَفدي نفسةة  القةةارف ل،فةةادة مةةن مقدمتةة  ومعرفةةة درروةةاك بك قةةاب:   •
ائدوا مدمةةك وقواعةدوا  لةُي الفالةُل  ةا مةن قدضمُت قبل كلي مقدمًة فيدا فصوبة فو 

ةةةةا    اإلتقةةةا  ألمضةةةةك تتنةةةوضُ  اإلفةةةادُة فيدةةةا  مةةةا تنةةةوضَ  اإلعةةةراُب يف ) (ك وينةةةاُب  ةةةا  َ ةةةمم َعمض
ًَ  يضةةَة كو  املتةة دُب مةةا نالةة  أبةةو مسةةلم مةةن احلةةًز وعلةةو  اهلمةةةك وَيدةةيُم  ةةا فكةةرُت  مةةا وةةا

ك  ةا  حةافزاً  بةرياً الختيةار (( بدا من َّاب َريضا للِصمضةالر مضةك ويبدو ل  من حماسندا ما 
 و ا املولو ك وعاماً أساسياً.

يُعد و ا املولو  أوب مولو  يف رسالة علمية متمصصة تتحةدث عةن اةواور لغويةة  •
 عند الّصَفدي يف لور  تاب  الوايف بالوفيات.

الكتةةابك وأجةةزار الكتةةابك سةةكوت الدراسةةات السةةابقة عةةن ك ةةر القيمةةة اللغويةةة ملقدمةةة  •
 . ولعل ع ر من  تب عن  يرج  بى اجملاالت اليت طرقوا فيدا وخاصة اجلانب التارخيي

 : البحث أهداف ــ

حماولةة رسةم املامةغ اللغويةة العامةة عنةد الّصةَفديك وببرالوةا يف  تابة  الةوايف بالوفيةاتك  •
 واليت يتضغ من خاهلا أسلوب التفكري اللغوي لدي .

املسةةةائل اللغويةةةة الةةةيت تنةةةدرج حتةةةت مسةةةتويات التحليةةةل اللغةةةوي )الصةةةريف مندةةةاك  ربةةةط •
والنحةةةةوي (ك ب مدةةةةات  تةةةةب اللغةةةةةك والنحةةةةوك والصةةةةرفك واملعةةةةاجم مةةةة  بيضةةةةاح أوةةةةم 
املباحةةةث الةةةيت تنةةةدرج حتةةةت  ةةةل مسةةةتو  مةةةن وةةة ين املسةةةتوينيك عةةةاوة علةةةع أ  وةةة ا 

 اجلانب مل ي خ   فايت  من العناية واالوتماً.
 مندج  يف الضبط يف معجم  لرتاجم األعاً .توليغ  •
الكشةةة  عةةةن املةةةندج الةةة ي ر ةةة  يف ترتيةةةب عناصةةةر التسةةةمية لديةةة ك ووةةةل التةةةًز  ةةة ا  •

 املندج أً ا تفع ب  رت فقط .
 معرفة طريقة لبط األعاً عند الّصَفدي يف لور مقدمة الكتاب . •
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 السابقة الدراسات ــ
سةةابقة الةةيت تتنةةاوب دراسةةة قضةةايا لغويةةةك ولةةبط اجتدةةدت مةةا يف وسةةعي حلصةةر الدراسةةات ال

األعةةةةاً عنةةةةد الّصةةةةَفدي يف )الةةةةوايف بالوفَيةةةةات(ك فوجةةةةدت أ  الدراسةةةةات سةةةةلطت الضةةةةور علةةةةع 
الكتةةةاب فقةةةط مةةةن الناحيةةةة التارخييةةةة أو البا يةةةةك ومل تشةةةمل دارسةةةة قضةةةايا لغويةةةة يف الكتةةةابك 

أخةةر   كةةن أ  تكشةة  عةةن ولةة لي فةةر  دراسةةيت هلةة ا البحةةث ال تتعةةارع مةة  دراسةةات علميةةة 
 جدودت اللغوية يف  تاب ك ولبط  ل عاًك ومن تلي دراسات سابقةك ومندا:

األحةةاً يف  تةةاب )الةةوايف بالوفَيةةات( طبيعتدةةاك وواائفدةةاك ودالالهتةةا السةةرّديةك رسةةالة  •
مقدمةةة لنيةةل درجةةة املاجسةةتري يف قسةةم اللغةةة العربيضةةة بعةةداد صةةفار حمسةةن بةةاداودك مةةن 

 (. وة1433 لي عبد العزيز عاً )جامعة امل
تناولةت الد راسةةة مولةو  األحةةاً يف  تةاب )الةةوايف بالوفَيةات( للمليةةل بةن أيبةةي الّصةةَفديك 
مبّينة طبيعة تلي األحاً وواائفدا ودالالهتا السرديّةك ولقد خّصت الد راسة األحاً األخرويّةك 

قو  حيث ية  ر املةؤرّا البيانةات التارخييّةة وتقصد  ا تلي اليت اخت ت من العامل اآلخر فضاًر للو 
اخلاّصةةةة بصةةةاحب الرتَّةةةة والةةةيت تعةةة  بةةة مورت الدنيويّةةةةك   يتبةةة  كلةةةي السةةةرد  لةةةم يرويةةة  بعةةةا 

أحةةد معةةارف املتةةوّتك فيتحةةاورو  معةة  ويسةة لون  عةةن مصةةريت الةة ي آب  - البةةاً  -األحيةةار ووةةم 
ل الفكريةة والثقافيّةة الةيت اختلة  حوهلةا بلي ك وال خيلو كلي من سةؤال  عةن بعةا مةا خيةص املسةائ

األحيارك وب لي يصبغ نص احللةم نصةا وةاور ويقةارب بةني عةاملني يفتلفةني يف سةنندم وقةوانيندم 
الكونيّةةة: عةةامل الغيةةب وعةةامل الشةةدادةك ووةةو بَّةةارة بى مةةا عةةرف قةةد ا بةةة )أدب الرتائةةي(ك و ةةا أّ  

ي يعةة  أهنةةا ألةةحت عامةةات دالةةة علةةع تلةةي النصةةول احللميّةةة تولةةعت داخةةل الرتَّةةةك فةة ل
كلةةي النسةةق التةةارخيي املعةة   يةةاة فةةرد مةةاك فحاولةةت الد راسةةة  شةة  األبعةةاد العميقةةة عةةن عنايةةة 
خطاب الرتَّة بنص احللم األخرويك ووي أحد أَّكاب التضاريخ ال ي يعّد قطاعةا ر يةا خالةعا 

 للعقانية الواعّية.

أربعة فصةوب: تنةاوب الفصةل األوب مفدةًو احللةم ومكانتة  وقّسمت الباحثة تلي الد راسة بى 
يف الثقافةةةة اإلسةةةاميةك وتنةةةاوب الفصةةةل الثةةةاين مةةةدخاً تارخييةةةاً للعصةةةر اململةةةو ي مةةة  التعةةةريج علةةةع 
املؤّل  وعنوا  الكتاب. يف الفصل الثالث تناوب البحث أوم املولوعات والواائ  اليت يؤديدا 

بحةةةث األّوب حلةةةم نبةةةورة املةةةوت  مةةةدخل ألحةةةاً املصةةةريك نةةةص احللةةةم داخةةةل الرتَّةةةةك فعةةةا  امل
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وتناوب املبحث الثاين مولو  الغفرا  م  بيا  واائ  النص الغفراينك أّما املبحث الثاين فتنةاوب 
نةةص العقةةاب  وجةة  مكّمةةل لةةنص الغفةةرا . يف الفصةةل الرابةة  واألخةةري تنةةاوب البحةةث بنيةةة احللةةم 

ووةة ت الرسةةالة بعيةةدة  ةةل البعةةد عةةن  ي بنيةةة الرتَّةةةكاألخةةروي مةة  بلةةارة علةةع البنيةةة الكةةَّ  ووةة
 فكرة و ا البحث.

دراسةةة مندجيةةة لكتةةاب )الةةوايف بالوفَيةةات( للصضةةةةفديك رسةةالة لنيةةل درجةةة الةةد تورات يف  •
 ً( .1996ختصص التضاريخك بعداد: آالر ناف  جاسم من جامعة بغدادك عاً )

يف الشةةةبكة العنكبوتيةةةة واالتصةةةاب  ووةةةي رسةةةالة  ةةةري منشةةةورةك وقمةةةت بالبحةةةث عةةةن الرسةةةالة
ةةرية  باجلامعةةة عةةن طريةةق الَّيةةد االلكةةرتوينك ول سةة  مل أوفةةق يف كلةةيك وعنةةد اطاعةةي علةةع الس 

فتبةةني يل أ  وةة ت الرسةةالة  ال اتيةةة للباحثةةة: آالر نةةاف  جاسةةمك وجةةدت أهنةةا د تةةورات يف التضةةاريخك
 بعيدة عن فكرة و ا البحث .

(ه يف النحو والصةرفك قُةد مت وة ت الرسةالة 764ت) جدود صاح الدين الّصَفدي •
اسةةتكماالً ملتطلبةةات احلصةةوب علةةع درجةةة املاجسةةتري يف قسةةم اللغةةة العربيضةةة وآدا ةةا يف  
 ليةةةةةةةة اآلدابك بعةةةةةةةداد: علةةةةةةةي موسةةةةةةةع ناصةةةةةةةر محةةةةةةةادك جامعةةةةةةةة آب البيةةةةةةةتك األرد ك 

 ً(.2006) عاً
لنحةو والصةرفك وموقفة  مةن يقوب الباحةث: بةدأت الد راسةة برادةار َّمصةية الّصةَفدي يف ا

أصةوب النحةةوك و ةة لي موقفةة  مةةن البصةةريني والكةةوفينيك وأبةةرل  ةةاة عصةةرتك وانعكةةاس كلةةي علةةع 
حتليل  للمادة النحوية والصرفيةك ومعاجلتدا يف مسةتو  التعليةل والرتجةيغ واالجتدةادك ووةي حماولةة 

ك وتطبيقةةةاً وترجيحةةةاً يف إلبةةةرال دور صةةةاح الةةةدين الّصةةةَفدي يف تنةةةاوب الظةةةاورة النحويةةةة ت صةةةياً 
 اإلعراب باستيعاب الرتاث النحوي قبل ك وحتديد موقف  من .

 وو ت الرسالة يبدو للناار قر ا من فكرة البحث بال أهنا بعيدة عن فكرت  ملا يلي:
 . األوب: أهنا ت  ر املسائل النحوية والصرفية عند الّصَفدي يف  ري  تاب )الوايف بالوفَيات(

لباحةةث مل يتطةةرق بةة  ر أي أمثلةةةك أو رأي مةةن  تةةاب )الةةوايف بالوفَيةةات( يف أي الثةةاين: أ  ا
 مس لة  ويةك أو صرفية بال يف مس لة النسب وك ر الشير القليل مندا .
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ك حتقيةق مةةاور 29وونةا  مقةاب بعنةوا : نظةةرات يف  تةاب )الةوايف بالوفَيةةات( يف اجلةزر  •
( العةدد رمضةا ك  العةرب ةك العراقك  لة )جرارك لة أ . عباس واين اجلرااك بابلك احلل

 وة. 1424 َّوابك
 تناوب في  سرية ا قق واألخطار اليت وق  فيداك ونقد بعا ما جار يف التحقيق.

 وو ا املقاب ال يتقارب أبداً م  فكرة و ا البحث 
صاح الدين الّصَفدي  اتباًك ُقّدمت و ت الرسالة اسةتكماالً ملتطلبةات احلصةوب علةع  •

جةةة املاجسةةتري يف قسةةم اللغةةة العربيضةةةك بعةةداد الباحةةث: سةةامة وليةةل عبةةد الغريةةبك در 
 (ً.2000جامعة مؤتةك األرد ك عاً )

يقةةوب الباحةةث هتةةدف وةة ت الد راسةةة بى التعريةة  بصةةاح الةةدين الّصةةَفدي وجدةةودت النثريةةةك 
الةةيت حظةةي  ةةا كلةةي وتةةَّل يف طياهتةةا الفنةةو  النثريةةة الةةيت أبةةدعدا وتكشةة  عةةن احلر ةةة اإلبداعيةةة 

من أدب كلي العصر مبعدًة عندا ما  -ولو يسرياً –العصرك فجارت و ت الد راسة لتضير جانباً 
 استطاعت َّبغ اال طاو ال ي وص  ب .

وجةةةةةةارت الد راسةةةةةةة يف تديةةةةةةد و ا ةةةةةةة فصةةةةةةوب وخاتةةةةةةة. وخصةةةةةةص التمديةةةةةةد لدراسةةةةةةة احليةةةةةةاة 
األوب حيةةاة صةةاح الةةدين الّصةةَفديك ويف  واالجتماعيةةة والثقافيةةة والسياسةةيةك وتنةةاوب يف الفصةةل

الفصةةةل الثةةةاين ر ةةةزض الد راسةةةة علةةةع مضةةةامني نثةةةر الّصةةةَفدي مةةةن رسةةةائل ديوانيةةةة وبخوانيةةةةك وصةةة  
لدراسةةةة الفنيةةةة ت و تةةةب صةةةداقك وخصةةةص الفصةةةل الثالةةةث وألغةةةال ومقامةةةات وتقةةةاريا وبجةةةالا

 اجلنةةةةاس والسةةةةج  واملوالنةةةةة   مزدواجةةةةاً بةةةةني املفةةةةاويم النقديةةةةة احلديثةةةةة  التنةةةةال والفنةةةةو  البديعةةةةة
 .وو ت الرسالة بعيدة  ل البعد عن فكرة و ا البحثوالطباقك 

النقد التطبيقي عند الّصَفدي دارسة وتوجيداًك رسالة لنيل درجة الد تورات يف ختصةص  •
البا ةةة والنقةةدك بعةةداد الباحةةث: ياسةةر بةةن سةةليما  َّوَّةةوك جامعةةة أً القةةر ك مكةةة 

 ( ً.2006املكرمةك عاً )
لقةد دار البحةث علةةع عةدد مةةن ا ةاورك أبرلوةةا: مفدةًو النقةةد التطبيقةي وآلياتةة  عنةد القةةدمار 
وا د نيك م  اإلَّارة بى أرل املؤلفات اليت تناولةت وة ا املولةو  مةن النقةد قةد اً وحةديثاًك ومةن 

 ووةةةو مولةةةو -  ببةةةرال املةةةؤ رات الةةةيت َّةةةكلت  قافةةةة الّصةةةَفدي النقديةةةةك   ممارسةةةات الّصةةةَفدي
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يف وةة ا اجملةةاب مةةن النقةةد مةةن خةةاب َّةةرحي  الميةةة املعجةةمك ورسةةالة ابةةن ليةةدو   -دراسةةة الباحةةث
 (ك وقد عا  البحث النقد التطبيقي عند الّصَفدي املثل السائر اجلديضةك بلافة بى نقدت  تاب )

ويتة  مةن خةاب كلةي أ  مولةو  يف َّرح النصةول األدبيةةك واملصةطلحات النقديةة والبا يةةك 
 بحث بعيد عن  ثي.ال

صةةاح الةةدين الّصةةَفديك وجدةةودت األدبيةةة والنقديةةة دراسةةة حتليليةةة نقديةةةك  ةةث مقةةدً  •
لنيةةل درجةةة الةةد تورات يف قسةةم الدراسةةات األدبيةةة والنقديةةةك بعةةداد الباحثةةة: عواطةة  

 ( ً.2007آدً رلق اهللك جامعة أً درما  اإلساميةك السودا ك عاً )
الباحثةةةة بى: حتديةةةد احلقةةةائق العامةةةة الةةةيت تيةةةز  ةةةا وةةة ا األديةةةب  هتةةةدف الد راسةةةة  مةةةا تقةةةوب

املرتجم املؤراك وجارت الد راسة يف أربعةة فصةوبك الفصةل األوب اإلمةاً الّصةَفدي عصةرت وحياتة ك 
والفصةةل الثةةاين جدةةود الّصةةَفدي النقديةةة واألدبيةةةك والفصةةل الرابةة  َّةةاعرية الّصةةَفديك و ةةا  حمةةور 

 ويتبني من كلي أ  الرسالة بعيدة عن فكرة البحث.لنقدك الد راسة يف األدب وا
وبة لي مل حتةةظ  الظةةواور اللغويةةة يف  تةةاب الةةوايف بالوفَيةةات بدراسةةة مسةةتقلةك واةةاورة لةةبط 

ك ولكةةةةن  ةةةةا  النصةةةةيب األ ةةةةَّ يف الدراسةةةةات -فيمةةةةا أعلةةةةم-األعةةةةاً عنةةةةد الّصةةةةَفدي يف  تابةةةة  
  ةك أو الكتاب من الناحية التارخيية .السابقة حوب الّصَفديك تلي الشمصية العلمية الف

 و  عن األعماب السابقةك أما خطة و ت الدراسة فتولحدا السطور اآلتية:
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 :البحث خطة
 املولو  : االختيارات اللغوية عند الّصَفدي يف )الوايف بالوفَيات( بني النضظريضة والتضطبيق.

 :اخلطة عناصر

  وسةبب اختيةارتك ومشةكلت ك وخطتة  ومندجة ك املقدمة: وتشمل املولو  أمليتة  وأودافة
 ومصادرتك وصعوبات .

 نب ة عن الّصَفديك و تاب الوايف بالوفَيات. التمهيد:
 : مندج الّصَفدي يف الرتتيبالفصل األول

 املبحث األّوب: اجلانب النظري للرتتيب.
 املبحث الثاين: اجلانب التطبيقي للرتتيب.

 مية.املبحث الثالث: ترتيب عناصر التس
 : جدود الّصَفدي الكتابية.الفصل الثاني

 املبحث األوب: الرسم املصحفي.
 املبحث الثاين: الرسم اإلمائي.

 املبحث الثالث: الفصل والوصل بني املغاربة واملشارقة.
 .لغويةوقضايا  بنار الكلمة: قضايا الفصل الثالث

 .بنار الكلمةاملبحث األوب: قضايا 
 .غويةلقضايا املبحث الثاين: 

 : مندج الّصَفدي يف الضبط.الفصل الرابع
وتضةةم فيدةةا احلقةةائق العلميةةة الةةيت تؤ ةةدوا الدراسةةةك والنتةةايج الةةيت توصةةلت بليدةةاك  الخاتمددة:

 والتوصيات اليت توصي  ا.
 . الفهارس الفنية
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 :البحث منهج
 أما املندج ال ي س ستعني ب  فدو املندج الوصفي التحليليك وكلي بوص  االختيارات
اللغوية عند الّصَفدي يف )الوايف بالوفَيات(ك وحتليل االختيارات اللغوية وتطبيقدا علع بعا 
أجزار الكتابك م  دراسة املقدمة دراسة حتليلية مصحوبًة بطرح أبرل املسائل اللغوية اليت تندرُج 

املباحث حتَت مستوياِت التحليل اللغوي املمتلفة )الصضريف منداك والنحوي(ك م  بيضاح أوم 
ألن  قد تكو  ونا  مسائل صوتية ودالليةك وربطدا ب مداِت  تب اللغةك والنحو والصرف 

 واملعاجم واإلعراب.

 :البحث ومراجع مصادر
سةةةيُنجز وةةة ا البحةةةث بةةةرك  اهلل تعةةةاى باالعتمةةةاد علةةةع عةةةدد مةةةن املصةةةادر واملراجةةة ك أعةةةرع 

 بعضدا يف أرب   موعاتك وي:
 والصرف والنحو واإلعراب عامة. أواًل: ما يتعلق بكتب اللغة

  انياً: ما يتعلق بكتب املعاجم.
  الثاً: ما يتعلق بكتب التضفسري والقرارات.
 رابعاً: ما يتعلق بكتب تراجم اإلعاً.

 وقد ك رهتا يف الفدرس العاً للمصادر واملراج  بالتفصيل.
 :البحث صعوبات

 ما يتضصل باملولو .أواًل: مشقة احلصوب علع بعا املصادر واملراج ك في
  انياً: عدًُ نسبِة بعا أبياِت الش عر اليت أوردوا الّصَفدي بى قائلدا.

وختامةةاً أمحةةد اهلل تعةةاى محةةد الشةةا رين علةةع عظةةيم نعمائةة  وَّيةةل عطائةة ك الةة ي جعةةل بعةةد 
الشةةّدة فرجةةاً ومةةن اهلةةم والضةةيق يفرجةةاًك فقةةد أعةةان  علةةع بتةةاً وةة ا البحةةث الةة ي أرجةةو أ  يليةةق 
ب ائقة قارئ  وناقدت ك و ن ب ب اجلدود املضنية يف سبيل بخراج  بتلي الصةورة الةيت  تسةتحق أ  

 أناب عليدا  درجة املاجستري  ب  َّار اهلل تعاى.
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)مةةن ال يشةةكر النةةاس ال يشةةكر اهلل( فةةرين أتقةةدً بالشةةكر  ومةةن منطلةةق حةةديث الرسةةوب
للغة العربية ك وقسم الدراسات العلياك فلسعادة اجلزيل بى جامعة أً القر ك وأخص بالثنار  لية ا

 .عضار وي ة التدريس جزيل الشكرالعميدك ور،سار أقسامداك وأ
 مةةا أتقةةدً بةةوافر عبةةارات الشةةكر والعرفةةا  ل سةةتاك الةةد تور: علةةي بةةن  ببةةراويم بةةن حممةةد 

و ابةةد )أسةةتاك اللغويةةات ةامعةةة أً القةةر ( املشةةرف علةةع الرسةةالة الةة ي رعةةع البحةةث وتعدةةدت ك 
معي مشاق  قرارت ك ومتابعت ك وبقدر مةا قةابل  مةن سةعة صةدر وحسةن تعامةلك حيةث بة ب مةن 

فجةةزات اهلل عةة   خةةري اجلةةزارك و فةةر اهلل لةة   –ووةة ا دأبةة  مةة  طلبةةة العلةةم –وقتةة  وجدةةدت الكثةةري 
 ولوالدي .

  عةويف  ما ال يفوت   أ  أتقدً ةزيل الشكر وعظيم االمتنا  ل ستاك الد تور: عبةد الكةر 
الةة ي  انةةت معةة  انطاقةةة وةة ا البحةةثك مرَّةةةداً   مشةةرفاًك و  ةةا  يتةةابع  ويةةوجد  حةة  بعةةةد 
سةةفرتك وينلةة  بعطفةة  األبةةوي بى أ  م تعيةةني  مشةةرف آخةةرك فلةة  مةة  جزيةةل الشةةكر واالمتنةةا  
بقةةةدر مةةةا أمةةةدين بةةة  مةةةن توجيةةة  سةةةديدك أسةةة ب اهلل جةةةل عةةةات  أ   ةةةدت بالصةةةحة والعافيةةةة حةةة  

 من علم  طلبة العلمك وأ  وعل كلي يف موالين حسنات . يستفيد
 - ما أنظم يف قائد الشكر والثنار جزيل الشكر والعرفةا  بى مةن أمةرين اهلل بَّملةاك والةدي

علةع مةا أوليةةاين مةن رعايةة وهتيئةةة سةبل طلةب العلةمك والةةدعار بة   يتكلةل   ثةةي  -حفظدمةا اهلل 
يطيةةةل يف عمرملةةةا وملةةةا يف صةةةحة وعافيةةةةك وأ  يكةةةرم  بالنجةةةاح ك وأسةةة ب املةةةوى أ  حيفظدمةةةا و 

 برلاملا بى يًو الدينك ووزيدما ع  خري اجلزار.
 مةةا أَّةةكر َّيةة  أفةةراد أسةةريت  أخةةي األسةةتاك: عةةادبك فقةةد  ةةا  معةةي قلبةةاً وقالبةةاًك وأخةةةي 
عةةدنا ك وأخةةيت أً رويةةةدك وخةةااليتك وصةةديقايت حلرصةةةدم الةةدائم  علةةع السةةةؤاب عةة  والةةةدعار يل 

  ب اهلل أ  وعل التوفيق والسعادة نصيبدم يف الدنيا واآلخرة.ف س
 مةةةةا أتوجةةةة  بالشةةةةكر والتقةةةةدير بى األسةةةةتاكين الفالةةةةلنيك اللةةةة ين س تشةةةةرف  ناقشةةةةتدماك 
واإلفادة من علمدماك واهلل أس ب أ  وزيدما خري اجلزار علع ما ب الت من جدد ووقت يف تقو  

 نات.و ا البحث وبخراج ما في  من لالت وو
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وأخةص بالشةةكر سةةعادة الةةد تور: أمحةةد الفقيةة  )أسةتاك اللغةةة العربيةةة املسةةاعد ةامعةةة الباحةةة( 
الةة ي  ةةا   ثةةل مشةةعاً مةةن مشةةاعل العلةةم استضةة ت بةة  يف مشةةوار دراسةةيت و ثةةي العلمةةيك فقةةد  

  ا  نعم الناصغ األمنيك أس ب اهلل أ  وعل كلي يف ميزا  حسنات .
دير ل سةةةتاك: سةةةليما  بةةةن ناصةةةر العقيلةةةيك جلدةةةودت يف وةةة ا  مةةةا أقةةةدً جزيةةةل الشةةةكر والتقةةة

 البحث املتوال .
لكل وؤالر األفالل ولكل من ساعدين يف  ثي ك رت  أً مل أك ةرت ال أجةد أبلةم وال أفضةل 

 من أ ك أقوب هلم : "جزا م اهلل خرياً" .
فةةر   نةةت وأخةرياً وةة ا اجلدةد املقةةدً ال يصةةل بى درجةة الكمةةابك ووة ا َّةة   عمةةل اإلنسةا  

قد أحسنت البحث وأصبت الغرع فة لي ما نةت أتة  ك وب   ةا  قةد حلقة  الةوون والتقصةري 
 فحسيب أين قد ب لت وسعي واستقصيت اجلدد وأخلصت النية ك  فلل  الفضل واملنة.

وآخةةةر دعوانةةةا أ  احلمةةةد هلل رب العةةةاملني وصةةةلع اهلل وسةةةلم علةةةع سةةةيدنا حممةةةدك وعلةةةعك آلةةة  
 سا  بى يًو الدين.وصحب  ومن تبعدم برح

 
 

 



 والت طبي  النَّظريَّةيف )الوايف بالوْريات( بني  الصّفردياالختيارات اللغوية عند 
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مهيد
َّ
 الت

دي الدين صالح ترمجة
َ
ف
ّ
 :الص

 :فيه العلماء ورأي وعمله، ونشأته، ووالدته، اسمه،

وةةو الشةةيخ اإلمةةاً األديةةب النضةةاام النةةا ر صةةاح الةةدين أبةةو الصةةفار خليةةل بةةن عةةز الةةدين بةةن 
ًك بصةفد مدينةة 1292ه/696بد اهلل األلبكي الشافعي الّصَفديك نسبة بى صفدك ولد سنة ع

 .(1)يف فلسطني
 ةةةا  والةةةدت عةةةز الةةةدين بةةةن ألبيةةةي مةةةن أمةةةرار املماليةةةي يف صةةةفدك ووةةة ت املكانةةةة االجتماعيضةةةة 

والةةدت ك وقةةد أحضةةر لةة  (2)املرموقةةة الةةيت حةةال عليدةةا الّصةةَفدي  ةةا  هلةةا أ ةةر  بةةري يف نشةة ت  و قافتةة 
ك وأخة  يندةل مةندم العلةمك ولكنة  دائمةا يتطلة  بى املزيةد مةن  أسات ة من يفتل  املعارف والعلةًو

 .(3)املعارفك ومل ود بغيت  عند علمار بلدت فرحل بى دمشق ومصر يقرأ علع علمائدا األجار
رب  وقةةد  انةةةت مواوبةةة  الةةةيت رلقةةة  اهلل  ةةةا وةةةي مةةةا جعلتةةة  َّةةةغوفًا لطلةةةب العلةةةمك فقةةةد ُرلق بةةة 

مواوب: تيةز طةط َّيةلك رَّضةح  أل  يلةي مةن الواةائ   تابةة الةدرج ببلةدت صةفدك فكتابةة بيةت 
املةةةاب بدمشةةةقك    تابةةةة اإلنشةةةار بالقةةةاورةك   ويل  تابةةةة السةةةر  لةةةب...   عةةةاج بى دمشةةةق يف 

ك وتفتحةةت (5)ك وتعةةاطع صةةناعة الرسةةم فكةةا  مةةاورًا فيدةةا(4)أخريةةات عمةةرتك واةةل  ةةا حةة  وفاتةة 

                                 
ًك 1993ك بةةةةريوت: دار اجليةةةةلك درر الكامنةةةةة يف أعيةةةةا  املائةةةةة الثامنةةةةةالةةةةيُنظةةةةر: العسةةةةقاينك أمحةةةةد بةةةةن حجةةةةر.   (1)

اث العةريبك َّة رات الة وب يف أخبةار مةن كوةب(ك احلنبليك عبد احلي بةن عمةاد. 2/87) ك بيةوت: دار بحيةار الةرتض
ك ك تةغ: حممةد أمةنيك وسةعيد عبةد الفتةاحاملندل الصةايف واملسةتويف بعةد الةوايف(ك ابن تغري برديك يوس . 6/200)

ك 1ك واألعةةةاً(ك الزر لةةةيك خةةةري الةةةدين بةةةن حممةةةود. 5/241ًك )1984القةةةاورة: اهليئةةةة املصةةةريضة العامةةةة للكتةةةابك 
 (.206ًك )1992بريوت: دار العلم للماينيك 

 (.1/243ك بريوت: دار املعرفةك )البدر الطال   حاسن من بعد القر  الساب يُنظر: الشو اينك حممد بن علي.   (2)

 .2/87ر: العسقاينك أمحد بن حجر. الدرر الكامنةك يُنظ  (3)

 .5/242يُنظر: ابن تغري برديك يوس . املندل الصايفك   (4)

 .2/87يُنظر: العسقاينك أمحد بن حجر. الدرر الكامنةك   (5)
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بت  الشعريضة من  عمر مبكةر فةنظم الشةعر و تةب النثةر وتبة  طريقةة أوةل عصةرت يف كلةيك  مةا موو
رلق مووبةةًة رابعةةة تتمثةةل يف حافظةةة قويةةة تتةة   ةةاك و تبةة  دليةةلة علةةع كلةةيك فدةة ا  تةةاب الغيةةث 

 .(1)املسجم لّمن الكثري من حمفواات 
 :فيه العلماء رأي

 ني آرار مشةرت ة يف حةق الّصةَفديك وسة ق  علةع لقد  ا  لكثري من العلمار القةدمار وا ةد
 بعا مندا.

 :القدماء: أوًلا

وقةةةررت لةةة  وأقةةةررت أنةةة  بمةةةاً ا سةةةننيك وبايعتةةة ك  ))يقةةةوب صةةةديق  ابةةةن فضةةةل اهلل العمةةةري: 
 .(2(() واتبعت ك وأنا من املوقنني

اًمةةا يف معرفةةة  ةةا  عاملةةةًا فالةةًاك  اتبًةةاك  يةةًداك رئيًسةةاك جلةةيًاك بم ))وك ةةر ابةةن حبيةةب أنةة : 
 .(3(() األدبك رأًسا يف صناعة اإلنشارك بارًعا يف النظم والنثر

الشيخ اإلمةاً األديةب املفة....  ةا  بماًمةا بارًعةاك  اتبًةاك  ))أما ابن تغري بردي فيقوب عن : 
 .(4(() نااًماك نا رًاك َّاعرًا

حسةن املعاَّةرةك َّيةل  ةا  حمببًةا بى النةاسك  ))ويصف  ابن حجر  حبةة النةاس لة ك ويقةوب: 
 ةةا  بليةة  املنتدةةع يف مكةةاًر األخةةاقك  ))ك وقةةاب احلسةةي  ووةةو أحةةد َّةةيوا الّصةةَفدي: (( املةةودة

 .(5(() وحماسن الشيم
                                 

 .5/242يُنظر: ابن تغري برديك يوس . املندل الصايفك   (1)

ك أبةةةو اةةةيب: اجملمةةة  الثقةةةايفك 1ك والي األبصةةةار يف ممالةةةي األمصةةةارمسةةةيُنظةةةر: ابةةةن فضةةةل اهللك أمحةةةد بةةةن علةةةي.   (2)
 (.12/480هك )1432

ك تةةةغ: حممةةةد أمةةةنيك سةةةعيد عاَّةةةورك تةةة  رة التضنبيةةة  يف أيةةةاً املنصةةةور وبنيةةة يُنظةةةر: ابةةةن حبيةةةبك احلسةةةني بةةةن عمةةةر.   (3)
 (.3/346ًك )1986القاورة: اهليئة املصريضة للكتبك 

ك مصر: ولارة الثقافة واإلرَّاد النجًو الزاورة يف ملو  مصر والقاورةوس  بن عبد اهللك يُنظر: ابن تغري برديك ي  (4)
 (.11/19ً ك )1935القوميك درا الكتب: مصرك 

 .2/176يُنظر: العسقاينك أمحد بن حجر. الدرر الكامنةك   (5)
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 ةا  بماًمةاك أديبًةاك لة  ملةة عاليةةة  ))وسة هني بةرأي املقريةزي الة   أ ة  علةع الّصةَفدي بقولة : 
يمةةةةةةةا حيتةةةةةةةاج بليةةةةةةة  مةةةةةةةن مةةةةةةةواد العلةةةةةةةمك  التضحصةةةةةةةيلك بكا صةةةةةةةن   تابًةةةةةةةا راجةةةةةةة  أوةةةةةةةل العلةةةةةةةم ف يف

 .(1(()  احلديث...
 :املْحَدثني آراء: ثانًيا

 أما بالنسبة آلرار ا د ني فقد أبدوا بعجابًا بالّصَفديك من أخاق  الكر ةك و ثرة مؤلفات .
مةةةندم جرجةةةي ليةةةدا  الةةة ي ك ةةةر أنةةة  أعظةةةم  تةةةاب العصةةةر املغةةةويلك وأوسةةةعدم علًمةةةاك و ةةةا  

 .(2)يف أسلوب  حسًنا يف ت ل
أ  الّصةَفدي َّةكل ملةزة وصةل بةني أدبةار وَّةعرار عصةرتك  ))وقد أَّار بّسةاً أبةو بشةري بى: 

و تّةةةاب اإلنشةةةارك واتفةةةق القةةةدمار وا ةةةد و  مةةةن الةةة ين ك ةةةروت  شةةةاعرك أو أديةةةبك أو مةةةؤراك أو 
 .(3(() ناقدك ب ن  حمل اتفاقك وليس حمل اختاف يف التضعري  بشمص ك وخصال ك وآ ارت

ب  الّصةةةَفدي  ةةةا  جةةة رًا أساسةةةًيا يف  قافةةةة عصةةةرتك  احلةةةديث  ةةةا قةةةاب سةةةامة وليةةةل: وأهنةةةي
يستغ  عن  بغريتك ومنارة علةم يدتةد   ةاك ولةو وصةلت بلينةا  تبة ك لتكشةفت أمامنةا  ومصدرًا ال

متاوةةات  ثةةرية يف كلةةي العصةةرك فدةةو مةةؤرا مةةن نةةو  آخةةر يسةةجل أحدا ةة  ب سةةلوب أديبك ووةة ا 
بنسةةةةا  أقةةةةرب  ))راَّةةةة ك ويظدةةةةر كلةةةةي يف مقاماتةةةة ك وقةةةةد وصةةةةف  ب نةةةة : والةةةةغ يف سةةةةردت حليةةةةاة ت

 .(4(() للعبقريضةك واملواوب املتعددة من  بى اإلنسا  العادي
 

                                 
وت: دار الغةةةرب اإلسةةةاميك ك بةةةري 1ك تةةةغ: حممةةةد الةةةبعاويك واملقفةةةع الكبةةةرييُنظةةةر: املقريةةةزيك أمحةةةد بةةةن علةةةي.   (1)

 (.3/768ًك )1991

 (3/170ًك )1983ك بريوت: مكتبة احلياةك تاريخ آداب العربيضةيُنظر: ليدا ك جرجي.   (2)

ك أطروحة  لنيةل درجةة الةد توراتك  ليضةة اآلداب صةاح الةدين الّصةَفدي حياتة  وآ ةارتيُنظر: أبو بشريك بساً عليك   (3)
 (.97ًك )1995اجلزائرك نوقشت عاً واللغاتك اجلزائر: جامعة 

ك أطروحةة لنيةل درجةة املاجسةتريك اجلزائةر: جامعةة صاح الدين الّصَفدي  اتًبايُنظر: عبد الغريبك سامة وليل.   (4)
 (.47ًك )2000مؤت ك نوقشت عاً 
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ومةةن خةةاب ب ةةاري يف  تةةاب الةةوايف بالوفيةةاتك وجةةدت أنةة  َّةةمص مبةةد ك ومةةتقن لعملةة ك 
ال ويسةتدر  ك ووةو وحيمل دقةة عجيبةة يف  ةل مةا  ةا  يف كلةي الكتةابك وال يةرت  أي خطة  لة  ب

 جام  لكل مواصفات طالب العلم املبد ك والعامل املتقن جلمي  العلًو رمحة اهلل علي .

دي اإلمام عصر
َ
ف
ّ
 : الص

 : السياسيَّة الحياة ـ 1

 ةةا  آخةةر عدةةد األيةةوبيني تديةةًدا لدولةةة املماليةةي البحريضةةة يف مصةةرك فالسةةنة الةةيت تُةةويف فيدةةا 
 انةةت بدايةة لةةع  الدولةةك ونشةةوب اخلةاف بةةني أبنةار البيةةت   السةلطا  صةاح الةةدين األيةويبك

األيةةةويبك وحةةةني وصةةةل احلكةةةم بى آخةةةر السضةةةاطني األيةةةوبيني يف مصةةةر تةةةورا  َّةةةات ابةةةن السةةةلطا  
ك  ا  املماليي يف  رٍّ وفرٍّ م  الصليبينيك وتكنوا من االنتصار عليدمك (1)امللي جنم الدين أيوب

ك ومل يكةةن رجةةل سياسةةة فبةةدت (2)واةةن أهنةةم يزامحونةة  يف احلكةةم بال أ  تةةورا  َّةةات مل يكةةافئدمك
منةة  أفعةةاب نفضةةرت منةة  اجلميةة  حةة  اتفقةةوا علةةع قتلةة ك و قتلةة  انتدةةع حكةةم األيةةوبيني يف مصةةرك 

 .(3)واستلم لماً األمر املماليي
وقةةد اتبةة  املماليةةي نظاًمةةا جعةةل دولةةتدم قويضةةة يدا ةةا األعةةدارك فقةةد قسةةموا الةةباد بى تسةة  

الةةةيك ينةةةوب عةةةن السةةةلطا  يف  ةةةلٍّ مندةةةا نائةةةبة للسةةةلطنة  ويعةةةاو  وةةة ا النائةةةب أربعةةةة قضةةةاةاك مم
ونائب للقلعةك وأمري  بةري. ونائةُب السضةلطنة يعينة  الس ةلطا  ويعزلة ك أو ينقلة ك وبكا خةرج أحةدوم 

مك مل تعرفدةا عن الطاعةك يُعد متمةرًداك وقةد وقفةوا سةدنا منيًعةا أمةاً جحافةل التضتَةارك وأكاقةووم وةزائ
 .(4)جيشووم الظافرة من قبل

 
                                 

: دار الكتةةةب ك بةةةريوت3ك تةةةغ: أمحةةةد ملحةةةم وآخةةةرو ك والبدايةةةة والندايةةةةيُنظةةةر: ابةةةن  ثةةةريك ب اعيةةةل بةةةن عمةةةر.   (1)
 (. 13/7ًك )1987العلميضةك 

ك القةةةةةةاورة: دار الندضةةةةةةة العربيضةةةةةةةك العصةةةةةةر املمةةةةةةاليكي يف مصةةةةةةر والشةةةةةةاًيُنظةةةةةةر: عاَّةةةةةةورك سةةةةةةعيد عبةةةةةةد الفتةةةةةةاح.   (2)
 (.9) ًك1976

 .6/371يُنظر: ابن تغري برديك يوس  بن عبد اهللك النجًو الزاورة يف ملو  مصر والقاورةك   (3)

 .13/10ريك ب اعيل بن عمر. البداية والندايةك يُنظر: ابن  ث  (4)
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والفةةةرتة التضارخييضةةةة الةةةيت عاَّةةةدا الّصةةةَفدي تثةةةل عصةةةري االلدوةةةار واال ةةةدار يف دولةةةة املماليةةةي 
األوىك والةةيت يطلةةق عليدةةا )دولةةة املماليةةي البحريضةةة الصةةاحليضة(  وب   ةةا  معظةةم سةةاطيندا ليسةةوا 

تلي الفرتة يؤرا حلياة الّصةَفدي باعتبةارت واحةًدا مةن أمةرار ك واحلديث عن (1)من املماليي البحريضة
املماليةةةيك ومةةةن  بةةةار مةةةوافي دولةةةتدم الةةة ين يتةةةاح هلةةةم االطةةةا  علةةةع َّةةةئو  امللةةةي وأسةةةرارتك 
واإلسةةةةةداً يف  تابةةةةةة و ائقةةةةة ك وتسةةةةةجيل وقائعةةةةة ك وطاصةةةةةة لكونةةةةة  َّةةةةةاود عيةةةةةا ك ومؤرًخةةةةةا  بمتًةةةةةاك 

 .(2)بصريًا وناقًدا
اتفقةت  لمةة املماليةي علةع مبايعةة أخية  األصةغرك ولقبةوت )امللةي بعد موت امللةي األَّةرف 

الناصر(ك ولكن  مل يستط  أ م يندا ب عبار احلكم  لصغر سن ك فعزل  امللةي العةادب وحبسة  يف 
 .(3)القلعة

ةةةو  ك فثةةةار عليةةة  (4)وقةةةد اسةةةتغلض حسةةةاً الةةةدين الجةةةني فرصةةةة خةةةروج امللةةةي العةةةادب بى اللضج 
ك واستوى علع العرشك وقد ول  أمور الدولة حتةت يةد (5)اصر بى الَكَر وخلع ك ونفع امللي الن

نائب  ُمنمُكوَتُرك وأسار معاملة األمرارك وحجةب الجةني عةن النةاسك فكةا  جزا،ملةا القتةل علةع يةد 
 .(6)امللي القاورك ال ي لقي حتف  بعد أياً   أُعيد الناصر للمرة الثانية

لي الناصرك وبالر م من حدا ة سةن   فرنة  وةًز التضتةار وز ةة وقد تفارب الناس خريًا برجو  امل

                                 
ك بةةةةريوت: دار الندضةةةةة العربيضةةةةةك قيةةةةاً دولةةةةة املماليةةةةي األوى يف مصةةةةر والشةةةةاًيُنظةةةةر: العبةةةةاديك د. أمحةةةةد يفتةةةةار.   (1)

 5(ك وعاَّورك سعيد عبد الفتاح. العصر املماليكيك 6ًك )1969

ك القةةةةاورة: دار اآلفةةةةاق العربيضةةةةةك 1ك وآ ةةةةارت يف األدب والنقةةةةدالّصةةةةَفدي و يُنظةةةةر: الَّةةةةنيك د. حممةةةةد عبةةةةد اجمليةةةةدك   (2)
 (.11ًك )2005

 .11ك 10يُنظر: العباديك د. أمحد يفتار. قياً دولة املماليي األوى يف مصر والشاًك   (3)

ك 2ك ودا معحم البلةاللج و : بلد باألرد ك بين  وبني طَّية عشرو  ميًاك يُنظر: احلمويك ياقوت بن عبد اهلل.   (4)
 (.5/13ًك )1995بريوت: دار صادرك 

 .4/453الكر : قلعة حصينة من نواحي البلقارك يُنظر: احلمويك ياقوت بن عبد اهلل. معجم البلدا ك   (5)

ك وعاَّةورك سةعيد عبةد الفتةاح. 12يُنظر: العباديك د. أمحد يفتار. قيةاً دولةة املماليةي األوى يف مصةر والشةاًك   (6)
 .6كيك العصر املمالي



 الت مهيد

 

23 

منكرةك ولكنة  مل يسةتط  السةيطرة علةع أمةرار املماليةيك فعةاش ُمضةيةضًقا علية  ممنوًعةا مةن االتصةاب 
ةةةةة  بى الكةةةةةر ك وخلةةةةة  نفسةةةةة ك وأرسةةةةةل بى  بالنةةةةةاسك ف بةةةةةد  ر بتةةةةة  يف أدار فريضةةةةةة احلةةةةةجك واوض

 .(1)املماليي
امللةةي املظفةةر   ارتفعةةت األسةةعارك وسةةارت حةةاب النةةاس يف مصةةرك فةةرفا واختةةار املماليةةي 

أمةةرار الشةةاً مبايعةةة املظفةةرك وجةةددوا البيعةةة للناصةةرك وقُتةةل املظفةةرك وعةةاد الناصةةر بى عرَّةة  للمةةرة 
الثالثةةةك وقةةد بلةةم اخلامسةةة والعشةةرين مةةن عمةةرتك وأصةةبغ قةةادرًا علةةع مباَّةةرة َّةةئو  احلكةةمك وفةةرح 

لتم  تب التضاريخ يف احلةديث عةن الناصةرك و زواتة  وبطوالتة ك وعماراتة   الناس بعودت ك وقد أفا
وبصاح ك وأخاق ك وبوفات  بدأ العصر باال دار يف حكم أسرة قاوو ك وقد أوصع قبةل وفاتة  

سةةبعة مةةن أبنةار الناصةةر علةةع  -بعةةد املنصةور -باختيةار ابنةة  امللةي املنصةةورك وتعاقةةب علةع العةةرش
آخةةروم السةةلطا  حسةةنك وبعةةد مقتلةة  بةةدأ أمةةرار املماليةةي يف ولةة   مةد  بحةةد  وعشةةرين سةةنةك

 .(2)أحفادت علع العرش
وعاصر الّصَفدي مندم ا ننيك ملا حممد بن حاجيك وَّعبا  بن حسنيك و انا صةبينيك ويف 
عصرملا ادر الطاعو ك و ا  الّصَفدي أحد لحاياتك وعةاش الّصةَفدي يف وة ت الفةرتة املضةطربة 

اًك فما  اد املماليةي خيل صةو  الةباد مةن املغةوبك ويطدروهنةا مةن الصةلبينيك من تاريخ مصر والش
حةة  تفةةرض بعضةةدم لةةبعاك فدةةم قةةًو صةةناعتدم القتةةلك فةةر  مل وةةدوا عةةدونا اةةاورًا قتةةل بعضةةدم 
الةبعاك سةعًيا ورار السةةلطة  ألهنةم مل ي خةة وا بنظةاً الوار ةة يف تةةويل العةرشك فمةةن اسةتطا  مةةندم 

س  فرع سلطان ك و البًةا مةا  ةا  قاتةل السةلطا  وةو أحةق األمةرار بةالعرش  أ  يتغلب علع مناف
ممةةةةا َّةةةةّج  األمةةةةرار علةةةةع املغةةةةامرةك والتضةةةةسمرك والتضنةةةةافس يف امةةةةتا  أسةةةةباب القةةةةوةك وكلةةةةي بشةةةةرار 

 .(3)املمالييك وتدريبدمك فكا  الناصر حممد قاوو  يشرتي  ل سنة عبيًدا بنحو مليو  دينار

                                 
 .12يُنظر: الَّنيك د. حممد بن عبد اجمليد. الّصَفدي وآ ارت يف األدب واللغةك   (1)

ك العبةةاديك 72ك7/80يُنظةةر: ابةةن تغةةري بةةرديك يوسةة  بةةن عبةةد اهلل. النجةةًو الزاوةةرة يف ملةةو  مصةةر والقةةاورةك   (2)
 .8عبد الفتاح. العصر املماليكيك ك عاَّورك سعيد 13أمحد يفتار. قياً دولة املماليي األوى يف مصر والشاً د.

ك تةغ: د. علةي أبةو ليةدك و د. نبيةل أبةو عشةمةك أعيةا  العصةر وأعةوا  النصةريُنظر: الّصةَفديك خليةل بةن أيبةي.   (3)
 ً.1998ك بريوت: دار الفكر املعاصرك 1د. حممود سامل حممدك و د. حممد موعدك و و
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يخ املماليي يدر  سبًبا خفينا هل ا الصرا  الةدمويك فلعلدةم  ةانوا خيشةو  لكن املت مل يف تار 
علةةع مكةةانتدم وسةةلطاهنم مةةن أوةةل الةةبادك ووةةم الغربةةار عندةةاك ولعةةل صةةغر سةةن السةةاطني مةةن 
ةت امللةي  ةا  سةبًبا رئيًسةا يف وجةود أمةري يةدبر أمةور  أبنار الناصر وحفدت  ال ين تعاقبوا علع َدسم

 (1)املعةةروف أ  املماليةةي  ةةانوا ينقسةةمو  بى طوائةة ك ُعةةرف مندةةا البحريضةةةاململكةةة با ةة ك ومةةن 
 ك و ل طائفة حتاوب أ  تزيل األخر  باملكرك والقتل أحيانًا.(2)والَّجيضة

 مما انعكس علع الشعبك فاختل األمنك وو ا ما سناحظ  من تصوير احلياة االجتماعيضة.
 :االجتماعيَّة الحياة ـ 2

ريةةزي بى تقسةةيم اجملتمةة  يف عصةةرت بى طبقةةات سةةب ك علًمةةا بةة   تقسةةيم   ةةا  لقةةد أَّةةار املق
حرسةةي اهلل  -اعلةةم  ))علةةع أسةةاس اقتصةةاديك واالقتصةةاد جةةزر مةةن احليةةاة االجتماعيضةةةك فيقةةوب: 

أ  اجملتمةةة  بةةةرقليم مصةةةر يف اجلملةةةة علةةةع سةةةبعة أقسةةةاً: القسةةةم األوب أوةةةل  -بعينةةة  الةةةيت ال تنةةةاً
أوةةل اليسةار مةةن الت جةاور وأويل النعمةةة مةن كوي الرفاويضةةةك والقسةم الثالةةث الدولةةك والقسةةم الثةاين 

الباعة ووم متوسطو احلاب من الت جارك ويقاب هلم أصةحاب البةزك ويلحةق  ةم أصةحاب املعةاي  
ووةةةم السةةةوقةك والقسةةةم الرابةةة  أوةةةل الفلةةةغك ووةةةم أوةةةل احلةةةرث وسةةةكا  القةةةر  والريةةة ك والقسةةةم 

ك و ةوومك والقسةم (3)قدار وطاب العلمك والكثري من أجنةاد احللقةةاخلامس الفقرار ووم جل الف
السادس أرباب الصنائ  واألجرار وأصحاب املدةنك والقسةم السةاب  كوو احلاجةة واملسةكنةك ووةم 

 .(4(() السؤاب ال ين يتكففو  الناس ويعيشو  عليدم

                                 
ا االسةةم  ألهنةةم  ةةانوا يقيمةةو  يف جزيةةرة الرولةةة وسةةط  ةةر  ةةا  السةةلطا  جنةةم الةةدين أيةةوب أوب مةةن سةةاوم  ةة   (1)

 . 5النيلك يُنظر: عاَّورك سعيد عبد الفتاح. العصر املماليكي

عرفةوا  ة ا االسةم ألهنةةم  ةانوا يقيمةو  يف  كنةات خاصةةة  ةم يف قلعةة مصةرك يُنظةةر: سةليما ك د. أمحةد السةةعيدك   (2)
 (.1/160ًك )1972لقاورة: دار املعارفك ك اتاريخ الدوب اإلسامية ومعجم األسر احلا مة

يُنظةةر: جنةةد احللقةةة: وةةم عةةدد جةةم وخلةةق  ثةةري ور ةةا دخةةل فةةيدم مةةن لةةيس بصةةفة اجلنةةد مةةن املتعممةةني و ةةريوم   (3)
صةبغ بواسطة النزوب من اإلقطاعات ولكةل أربعةني نفًسةا مةندم مقةدً مةندمك يُنظةر:  القلقشةنديك أمحةد بةن علةي. 

 (.4/16ًك )1987ك دمشق: داُر الفكِرك 1ك تغ: يوس  علي طويلك واألعشع يف صناعِة اإلنشارِ 

َّةك ) ب ا ة األمة بكش  الغمةكيُنظر: املقريزيك أمحد بن عليك   (4)  (.73ك 72القاورة: مطبعة جلنة التض لي  والرتض
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العصةةةر وةةةي و كةةةن القةةةوب مةةةن خةةةاب املصةةةادر القد ةةةة ب  الكةةةوارث الةةةيت وقعةةةت يف كلةةةي 
السةةبب األ ةةَّ لتلةةي احليةةاة السةةيئةك ومندةةا احلكةةم السةةائدك والكةةوارث الطبيعيضةةةك وسةة ق  علةةع 

سةبضب  احلكةاً مةن  ةوارثك ففةي سةنة مةن السةنني بلةم الُقةرو الة ي قضةمت  اخليةوب السةلطانيضةك  ما
وَّةةاب املناخةةاتك يف أرع مصةةر مةةا يقةةارب رسةةو  ألةة  دروةةمك حةة  أ  القمةةغ وصةةل املائةةة 

 .(1)دروم يف اإلردب الواحد

وأّد  فسةةاد احلكةةم ألك  الرعيضةةة  بسةةبب اخةةتاب املةةوالين االجتماعيّةةةك فةةركا  ةةا  السةةلطا  
سيئ اخللقك عد  اإلحساس  سؤوليت  وةات الرعيضةةك فةر  وة ا يعة  وةدر الةدمار بغةري وجة  حةقك 

 .(2)أو ترددوسلب األمواب دو  خوفك واستباحة البيوت واملمتلكات من  ري خشية 

أما النو  الثاين من الكوارث فدو الكوارث الطبيعيضةك وقد وص  لنا ابن  ثري  ار ةة طبيعيضةةك 
ويف آواخر كي احلجة وبةت ريةغ َّةديدةك أ رقةت مةائيت مر ةب يف النيةل وولةي خلةق   ))فيقوب: 

 .(3(()  ثريك ووق  مطر َّديد جًداك وأصاب الشاً من كلي صاعقة أولكت الثمار

ل النظةةاً الفاسةةدك والكةةوارث الطبيعيضةةةك نشةة ت أمةةراع اجتماعيضةةة  ثةةريةك ومةةن أملدةةا ويف اةة
 .(4)الرَّوةك وأصبغ الدروم َّفيًعا ال  كن رد تك وبلسًما َّافًيا لكل جرح

واملتتب  للحياة االقتصاديضة يف عصر املمالييك ال يكةاد يظفةر بكتةاب وةد لةالت  بة   كتةب 
( ال ي حتدث في  عن األولةا  السةيئة يف   ة األمة بكش  الغمةب ا املقريزيك وخاصة  تاب )

بقلةةيم مصةةرك ويعةةزي السةةبب بى عوامةةل طبيعيضةةةك وأخةةر  سياسةةيضةك واألوةةم مةةن كلةةيك الرَّةةوة يف 
                                 

دار الكتةةةب املصةةةريضةك ك تةةةغ: حممةةةد ليةةةادةك القةةةاورة: السةةةلو  ملعرفةةةة دوب امللةةةو يُنظةةةر: املقريةةةزيك أمحةةةد بةةةن علةةةي.   (1)
 (.2/506-1ك )1936

يُنظةةر: احلجةةيك حيةةاة بنةةت ناصةةرك اجمللةةة العربيضةةة للعلةةًو اإلنسةةانيضةك قسةةم التضةةاريخك جامعةةة الكويةةت: َّةةر ة  اامةةة   (2)
َّة والتضولي ك   (.176ك 174ًك )1984للنشر والرتض

 .13/247يُنظر: ابن  ثريك ب اعيل بن عمر. البداية والندايةك   (3)

 (.139ًك )1982ك القاورة: دار املعارفك اجملتم  املصري يف العصر اململو ي األوبيُنظر: أمنيك فولي.   (4)
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واليةةةة اخلطةةةط السةةةلطانيضةك واملناصةةةب الدينيضةةةةك  ةةةالولارة والقضةةةار ونيابةةةة األقةةةاليم وواليةةةة احلسةةةبةك 
 .(1)وسرائر األعماب

تمةةةاً العلمةةةار يف تلةةةي اآلونةةةة بتةةة لي  الكتةةةب الكثةةةرية يةةةدب علةةةع  قافةةةة عاليضةةةة تتةةة   ةةةا واو
 الشعبك وو ا ما سيكش  عن  يف احلياة الثقافيضة.

 :الثقافيَّة الحياة ـ 3

لقةةد  ةةا  لتشةةجي  سةةاطني املماليةةي للعلةةم والعلمةةار الةةدور األ ةةَّ يف نشةةر الثقافةةةك حيةةُث 
لعلةةم بى األمةةاًك وتةةوفري اجلةةو املناسةةب للطالةةب واملةةدرس علةةع عملةةوا جاوةةدين علةةع دفةة  عجلةةة ا

 حدٍّ سوار. ومن مظاور التضعليم يف مصر يف لمن املماليي:
 :واملساجد الجوامع: أواًل

 ةةا  ونةةا  عةةدد  بةةري مةةن املسةةاجد واجلوامةة  يف مصةةر يف العصةةر اململةةو يك وقةةد اَّةةتدرت 
ةك واَّةةتملت بعةةا اجلوامةة  علةةع قاعةةات يرتةةل فيدةةا وةة ت الفةةرتة بةةالفن املعمةةاريك واهلندسةةة البنائيضةة

 .(2)الفقدار والقرار آيات القرآ  الكر 
 :املدارس: ثانًيا

لقد اوتم املماليي برقامة مؤسسةات تعليميضةةك وبةدأت قوافةل التضعلةيم تسةري بشةكل بطةير يف 
مر ةزًا  مصرك بى أ  أصبغ فيدا عند بداية حكم املماليةي عةدد  بةري مةن املةدارسك فعةدت مصةر

حضةةةارينا للعلةةةم ونشةةةر التضعلةةةيمك ويةةة  ر املقريةةةزي ارتبةةةاو عةةةدد مةةةن سةةةاطني املماليةةةي بعةةةدد مةةةن 
املدارس اليت الدور  ا العصر اململو يك فقد ب  الظاور بيَّس املدرسة الظاوريضةك وأنشة  املنصةور 

 .(3)قاوو ك املدرسة املنصوريضةك وب  الناصر حممد املدرسة الناصريضة

                                 
 .43يُنظر: املقريزيك أمحد بن علي. ب ا ة األمة بكش  الغمةك   (1)

 .300ك 2/298يُنظر: املصدر السابقك   (2)

 .3/364يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (3)
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مل يقتصةةر دور بنةةار املةةدارس علةةع السةةاطني واألمةةرار بةةل تعةةدات بى املةةرأة الةةيت أسةةدمت يف و 
وةة ا اجملةةابك وتلةةي املدرسةةةة احلجاليضةةة الةةيت أنشةةة هتا السةةت اجلليلةةة الكةةةَّ  خونةةد تةةرت احلجاليضةةةةك 

 .(1)وأيًضا املرأة الست اجلليلة بر ة أً السلطا ك فقد أنش ت مدرسة
 :واألدباء العلماء كثرة: ثالًثا

و ةةةا  تقةةةدير السةةةاطني للعلمةةةار عرتةةة  يف ادةةةور علمةةةار  ثةةةر مةةةندم ابةةةن خلةةةدو ك وولةةةعت 
التضعريفات للمصطلحات  ما يف  تب القلقشةنديك و ةريتك يقةوب الّصةَفدي يف حةق ابةن السةيدك 

 ا  األمري علم الدين الداودي حيب  وياًل  ثريًاك ويقضي أَّغاب الناس عندتك ودخةل بة  بى  ))
لسلطا  امللي املنصور حاسم الدين الجنيك وقد امتدح  بقصةيدةك وقةاب: أحضةرت لةي وة اك ا

 .(2(() ووو  بري أول العلم فلم يدع  السلطا  يبوس يف األرعك وأجلس  مع  علع الطراحة
 :الكتب خزائن: رابًعا

وةي  وة ت احلر ةة مةن أوةم النشةاو العلمةيك بك ))يقوب حممود رلق سليم عن  ثرة املؤلفةات: 
ك وقةةد تنوعةةت املصةةنفات العلميضةةة (3(() الثمةةرة اخلالةةدة .. والوصةةلة الصةةاحلة بةةني املالةةي واحلالةةر

ةةريةك و تةةب املةة اوب األربعةةةك والقةةراراتك  مةةا تنوعةةت املؤلفةةات  واألدبيضةةةك والدينيضةةةك وخاصةةة الس 
ةةرية النبويضةةةك وتةةاريخ املةةد  واألمصةةارك والتضةةاريخ ا اجمك والس  . وال  ةةاب ونةةا لبسةةط (4)لعامةةةبةةني الةةرتض

 تلي املؤلفات.
 
 

                                 
ك بةةةريت: دار الكتةةةب 1. املةةةواعظ واالعتبةةةار بةةة  ر اخلطةةةط واآل ةةةارك واخلطةةةطيُنظةةةر: املقريةةةزيك أمحةةةد بةةةن علةةةي.   (1)

 .400ك 2/382هك  1418العلميةك 

 (.5/207يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. أعيا  العصر وأعوا  النصرك )  (2)

ك مكتبةةة اآلداب باجلمةةاميز: املطبعةةة ونتاجةة  العلمةةي واألديبسةةاطني املماليةةي يُنظةةر: سةةليمك حممةةد رلق. عصةةر   (3)
 (.2/89النموكجيضةك )

 .170-2/90يُنظر: املصدر السابقك   (4)
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فكري
َّ
دي عند اللغوي الت

َ
ف
ّ
 :الص

حرل صاح الدين الّصَفدي من  واول سن الصةبا علةع تلقةي العلةم عةن العلمةار والشةيوا 
 .(1)ال ين هلم مكانًة مرموقًة يف عصرت

وةم الة ين تة  ر  ةم  قبل البدر يف توليغ التضفكري اللغوي عند الّصةَفدي البةدض مةن معرفةة مةن
 الّصَفديك وفيمن أ ر لكي يتفتق أمامنا ما وو تفكريت اللغوي.

 :الّصَفدي بهم تأثر من: أوًلا
لقد ت  ر الّصَفدي بعةدد  بةري مةن مشةاوري القةر  الثةامن اهلجةري مةن الرجةاب والنسةارك ويةر  

ك وكلةي (2)يوخ الَّني أ  ال ين ت  ر  ةم الّصةَفدي حيتةاجو  بى  تةاب خةالٍّ  ةم  معجةم لشة
 يدب علع  ثرهتمك وس  تفي ب  ر بعضدم.

ك و ةا  بعجةاب الّصةَفدي (3)أبو العباس أمحد بن عبةد احللةيم تقةي الةدين احلةرّاين ابن تيميَّة:
 نةةت أحضةةر دروسةة ك ويقةة  يل يف أ نةةار   ))بةة  ال حةةدود لةة ك وأ ةةر فيةة  تةة  ريًا عظيًمةةا يقةةوب عنةة : 

 .(4(() وقفت عليدا يف  تاب  ام  فوائدك مل أ عدا من  ريتك وال
ك وقةد حتةدث (5)أبو العباسك أمحد بن حيىي بةن فضةل بةن اجمللةي العمةري ابن فضل الُعَمِري:

ما أعلم ألحد مثل ك تراَّ  مسجوعة َّيعدةاك  ))الّصَفدي عن  تاب  )مسالي األبصار(ك وقاب: 
 .(6)البا ي ك وقرأ علي  يف مصر  تابي : سفرة السفرك ودمعة(( ويل في  عمل  ثري

                                 
 .2/87يُنظر: العسقاينك أمحد بن حجر. الدرر الكامنةك   (1)

 .62يُنظر: الَّنيك د. حممد بن عبد اجمليد. الّصَفدي وآ ارت يف األدبك   (2)

ك والّصةةةةةةةَفديك خليةةةةةةةةل بةةةةةةةن أيبةةةةةةةةي. الةةةةةةةةوايف 1/238ّصةةةةةةةةَفديك خليةةةةةةةل بةةةةةةةةن أيبةةةةةةةي. أعيةةةةةةةةا  العصةةةةةةةةرك يُنظةةةةةةةر: ال  (3)
 .1/144ك والزر ليك حممود بن حممد. األعاًك 7/11 بالوفياتك

 .7/15يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)

ريك ب اعيةةةةةةل بةةةةةةن عمةةةةةةر. البدايةةةةةةة ك ابةةةةةةن  ثةةةةةة8/163يُنظةةةةةةر: الّصةةةةةةَفديك خليةةةةةةل بةةةةةةن أيبةةةةةةي. الةةةةةةوايف بالوفيةةةةةةاتك   (5)
 .1/331ك والعسقاينك أمحد بن حجر. الدرر الكامنةك 14/229 والندايةك

 .165ك 8/164يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (6)
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ك يقةةوب الّصةةَفدي: (1)أبةةو عبةةد اهللك حممةةد بةةن أمحةةد بةةن عثمةةا  بةةن قا ةةال الرتض مةةاين الددبهبي:
قةةةد اجتمعةةةت بةةة   ةةةري مةةةرّةك وقةةةرأت عليةةة   ثةةةريًا مةةةن تصةةةانيف ك ومل أجةةةد عنةةةدت َّةةةود ا ةةةّد نيك  ))
 .(2(() ِئمة ومَدنَة النضقلةك بل وو فقي  النظرك لد ُدربة ب قواب الناسك وم اوب األ وال

ُروزابددددادي: أبةةةةو طةةةةاورك حممةةةةد بةةةةن يعقةةةةوب الشةةةةرياليك ووةةةةو مةةةةن أئمةةةةة اللغةةةةةك واألدب  الَفيدْ
ك وقد أَّار اخلوانساري يف ترَّة الفريولآبادي بى أ ض الّصَفدي رو  َّيًئا مةن َّةعرتك (3)والتضفسري

 .(4)و ا  من َّلة تامي ت
ندلسةةيك الغرنةةاطيك مةةن أئمةةة اللغةةةك حممةةد بةةن يوسةة  بةةن علةةيك أ ةةري الةةدين األ أبددو َحيَّددان:

ك يقوب الّصةَفدي:  مل أر يف أَّةياخي أ ثةر اَّةتغاالً منة  ألين مل أر االيسةم  ويكتةبك (5)والنحو
ويشةةتغلك وقةةرأت عليةة  األَّةةعار السةةتةك واملقامةةات احلريريضةةة و ةةا  حيفظدةةاك وحضةةروا َّاعةةة مةةن 

ت نسةةةمة صةةةحيحةك يثةةةق  ةةةاك وب يةةةدي أفالةةةل الةةةديار املصةةةريضةك و عةةةوا بقةةةراريت عليةةة ك و ةةةا  بيةةةد
اجلماعة قريب من ا نيت عشرة نسمة وبحداون طط احلريةريك ووقة  منة ك ومةن اجلماعةة يف أ نةار 
القةةرارة فوائةةدك ومباحةةث عديةةدةك وقةةاب يل: مل أر بعةةد ابةةن دقيةةق العبةةد أفصةةغ مةةن قرارتةةيك وملةةا 

عةرف مفدةًو األحجيضةة املصةطلغ وصلت بى املقامة اليت أورد احلريةري فيدةا األحةاجيك قةاب: مةا أ
 عليدا أول األدبك ف خ ت يف بيضاح كليك ولرب األمثلة ل .

فقةةاب: ال تتعةةب معةةيك فةةرين  تعبةةت مةة  نفسةةي يف معرفةةة كلةةي  ثةةريًا وال أفةةادك وال ادةةر يلك 

                                 
ك والّصةةةةةةَفديك خليةةةةةةةل بةةةةةةن أيبةةةةةةةي. أعيةةةةةةةا  2/114يُنظةةةةةةر: الّصةةةةةةةَفديك خليةةةةةةل بةةةةةةةن أيبةةةةةةي. الةةةةةةةوايف بالوفيةةةةةةةاتك   (1)

 .3/418ك والعسقاينك أمحد بن علي. الدرر الكامنةك 4/396 العصرك

 .2/115يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

ك بةريوت: دار بحيةار معجم املةؤلفنيك  حالةك عمر بن رلاك 7/146يُنظر: الزر ليك حممود بن حممد. األعاًك   (3)
اث العريبك   (.12/118ًك )1957الرت 

ك القةاورة: مطبعةة احلةاج 2ك ورولةات اجلنةات يف أحةواب العلمةار والسةاداتيُنظر: اخلوانساويك حممد بن بةاقر.   (4)
 (.716هك )1367سيد سعيد الطباطبائيك 

ك 7/507ك املقريزيك أمحد بن علي. املقفع الكبريك 5/175يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (5)
 .7/152حممد. األعاًك الزر ليك حممود بن 
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ووةة ا يف  ايةةة اإلنصةةاف منةة ك والعدالةةة  العرتافةة  يل يف مثةةل كلةةي اجلمةة ك ووةةم يسةةمعو   امةة  
وقةةرأت عليةة  )سةةقط الزنةةد( أليب العةةارك وقةةرأت عليةة  بعةةا )احلماسةةة( أليب تةةاًك  ثةةل كلةةيك 

و)مقصةةةةةورة( ابةةةةةن دريةةةةةدك و ةةةةةري كلةةةةةيك و عةةةةةت مةةةةةن لفظةةةةة   تةةةةةاب)تلميص العبةةةةةارات بلطيةةةةة  
اإلَّارات( يف القرارات السب ك البن بَةل ليمةك و عت علي   تةاب )الفصةيغ(ك و عةت مةن لفظة  

لسا  العرب(ك و عت مةن لفظة  مةا اخرتتُة  مةن  تابة  ) ةاين  خطبة  تاب  )ارتشاف الضضرب من
ةةر(ك ومةةن تصةةانيف  )البحةةر ا ةةيط يف تفسةةري القةةرآ  ا ةةيط(ك و)التةة ييل والتكميةةل يف َّةةرح  اهلَصم

 .(1)التسديل(ك و)اللمحة(ك و)األسفار(
 .(3)ك وقد أجال للصفدي(2)أبو حممدك عبد اهلل بن عبد الرمحنك  ار الدين ابن عقيل:

 و ريوم  ثر من علمار عصرت.
 :بالّصَفدي تأثر من: ثانًيا

بعةةد أ  بةةزض جنةةم العامةةة صةةاح الةةدين الّصةةَفديك التةة  حولةة  الكثةةري مةةن طةةاب العلةةةمك 
 وت  را بتفكريت سوار يف اللغةك أو يف العلًو األخر ك ومن أَّدر من ت  ر ب :

أبةةةةو املعةةةةايل ابةةةةن العشةةةةائر حةةةةدث و ةةةة  عليةةةة   ))أبةةةةو املعةةةةايل ابةةةةن العشةةةةائرك قةةةةاب الةةةة ويب: 
 ك يف كلي الوقت  ا  صاح الدين الّصَفدي رئيًسا لديوا  اإلنشار.(4(()  لب

وقد أجال صاح الدين الّصَفدي اإلمةاً نةور الةدين أمحةد بةن علةي املنة ري احلنفةي املعةروف 
 . (5)بابن املقصول

                                 
 .175ك 176ك 5/184يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .4/73يُنظر: املصدر السابقك   (2)

 .77يُنظر: الَّنيك د. حممد بن عبد اجمليدك الّصَفدي وآ ارت يف األدب  (3)

 .5/241يُنظر: ابن تغري برديك يوس . املندل الصايفك   (4)

/ج  1ًك 1962ك باعتنار ولموت ريرتك فرانزَّتايرك قيسةياد ك الوايف بالوفياتنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. يُ   (5)
 املقدمة.
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 .(1)ك ووو عامل بار ومن تامي ت أيًضا أمني الدين حممد بن حممد املعروف بابن اآلدمي
ومةةندم أيًضةةا : ابةةن حبيةةبك وابةةن املةةالكيك وأبةةو بسةةحاق ببةةراويم بةةن َّةةاب رأسةة ك وصةةفي 

 .(2)الدين احلِل يك وتاج الدين السبكيك و ريوم
ومةةةن َّةةةّدة علمةةة ك وحبّةةة  لطلةةةب العلةةةم  ةةة  مةةةن َّةةةيوخ ك ووةةة ا دليةةةل علةةةع تةةة  رت بشةةةيوخ ك 

  مة  و عةت منة ك و ة  مةن الّصةَفدي ابةن  ثةريك   ))وت  روم ب ك فقد قاب يف َّيم  ال ويب: 
 .(3(() واحلسي ك وابن سعد

وبعةةةد النظةةةر بى مةةةن تةةة  ر فةةةيدم الّصةةةَفديك ومةةةن تةةة  ر بالّصةةةَفديك  كةةةن تلمةةةيص تفكةةةريت 
 اللغوي يف عدة أسطر.

ك ويقةوب ابةن تيميضةة (4(() مل أر بعد ابن دقيق أفصةغ مةن قرارتةي ))قاب أبو حيا  للصفدي: 
 .(5(() و ا كون جيد ))عن : 

ودرس  تةةاب سةةيبوي ك و تةةب ابةةن مالةةيك وابةةن حاجةةبك وابةةن النةةاامك وابةةن النحةةاسك وابةةن 
وشةةاًك وأيب حيةةا ك درس  ةةل تلةةي األمدةةات دراسةةَة عةةاملا مةةتقناك وباحةةث مةةدققك ورجةةلة يصةةف  
ا أبةةةو حيةةةا  بالفصةةةاحةك ويشةةةدد لةةة  ابةةةن تيميضةةةة ةةةةودة الةةة ونك جلةةةدير بةةة   يبلةةةم يف النحةةةو مبلغًةةة

 .(6)عظيًما
و انت ل  آرار متميزة يف النحو وعل  يبلم مبلغًةا جيةًدا مةن االجتدةادك فينفةرد بةسرار مل يسةبق 
بليدةةةاك و ةةةل القواعةةةد الةةةيت ك روةةةا الّصةةةَفدي يف  تبةةة  الةةةيت تتحةةةدث عةةةن النحةةةوك تبةةةني أ  دراسةةةت  

                                 
هك مقةةةاب هلةةةاب نةةةاجي. جنةةةا  اجلنةةةاسك العةةةدد الثالةةةثك 1424يُنظةةةر: اجلبةةةوريك  امةةةل بةةةن سةةةلما . الةةة خائرك   (1)

 .31ك 30ًك 2000

 .41ين الّصَفدي حيات  وآ ارتك يُنظر: أبو بشريك بساً. صاح الد  (2)

 .5/241ك ابن تغري برديك يوس . املندل الصايفك 3/88يُنظر: العسقاينك أمحد بن حجر. الدرر الكامنةك   (3)

 .5/176يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)

 .6/14يُنظر: املصدر السابقك   (5)

 .382ك 381يد. الّصَفدي وآ ارت يف األدبك يُنظر: الَّنيك حممد بن عبد اجمل  (6)
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 .(1) روالكتب ابن ماليك وأيب حيا  هلا أ رة والغك و ا  حريًصا أ  يعلل لكل قاعدة ي  
وقد  ا  للصفدي رأي يف تعلم النحوك فدو يةرات ُون ةب صةاحب  اللحةنك وال يفيةد تعلمة  يف 

 .(2(() علم ِصَغرك حيتاج بى أ   تزج باللحمك والدً ))الكَّك 
وقد ُعرف عن الّصَفدي اوتمام  بالعلًو اللغويضةك وأل   تًبا فيداك وعا  الكثري من القضايا 

اجم واألدبك مةةةةةن أوةةةةةم وةةةةة ت القضةةةةةايا املشةةةةةرت ك واملتةةةةةواطئك اللغويضةةةةةة يف  تةةةةة ب الشةةةةةروحك والةةةةةرتض
واجملانسةةك والكثةري مةن قضةايا اللغةةةك فقةد اسةتكمل النصةول يف الكتةةب الةيت عةا  فيدةا القضةةايا 
اللغويضةك بلافة مواد جديدة للمتو ك  ما أن  نقد تلي املتو  مبيًنا ما فيدةا مةن خطة  األسةلوبك 

الروايةةةةةةك أو التضصةةةةةري ك وقةةةةةاً ةمةةةةة  آرار األقةةةةةدمنيك وعرلةةةةةداك والتعليةةةةةق عليدةةةةةاك أو النسةةةةةبة أو 
واسةةتكماهلاك وقةةد بةةدت أصةةالت  يف آرائةة  اخلاصةةة الةةيت انُتقةةد  ةةاك و انةةت لةة  أوسةة   تةةب اللحةةن 

 .(3)بحاطةك وأ ثروا  زارة يف املادةك و ثرية الضبط
ال يلزمة  حتقيةق  ةل  فةن لقلةت: بنة  وعلع اجلملة فالكاتب حيتاج بى  ل َّيرك ولةوال أنة   ))

ك ةرت الّصةَفدي يف وصةف  لثقافةة  ك وة ا مةا(4(() وةو علية ك وويدةات ال ي يعرف الوجةود علةع مةا
 الكاتبك ف ي مؤلفات  انت للصفدي؟.

 :مؤلفاته

الةوايف  لقد أخ  الّصَفدي يف التضة لي  فجمة  وصةنض ك ولة   تةب  ثةريةك مندةا  تابة  الكبةري )
أعيةةا  العصةةر وأعةةوا    ةةو  ا ةةني  لةةًداك وأفةةرد منةة  أوةةل عصةةرت يف  تةةاب  ةةات ) ( يف بالوفيةةات
 .(5)( يف ستة  لداتك ول  أيًضا )َّرح الميضة املعجم(  ثري الفوائد النصر

                                 
 .386ك 384يُنظر: املصدر السابقك   (1)

 .5/17يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. أعيا  العصرك   (2)

 .353ك 351يُنظر: السنيك حممد بن عبد اجمليد. الّصَفدي وآ ارت يف األدبك   (3)

ك تةغ: حممةد علةي سةلطاينك دمشةق: منشةورات علةع املثةل السةائر نصةرة الثةائريُنظر: الّصَفديك خليةل بةن أيبةي.   (4)
 (.65ًك )1972اجملم  العلميك 

 .2/88يُنظر: العسقاينك أمحد بن حجر. الدرر الكامنةك   (5)
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وَّةار  يف الفضةائلك وسةةاد يف الرسةائلك وقةةرأ احلةديثك حةة  ُوِسةم بكثةةرة الكتابةة والتضةة لي ك 
سةةمئة  لةةدك وعةةاش يف أوج ادةةور النزعةةة البديعيضةةة يف األدب فقةةد بلغةةت مصةةنفات  مةةا يقةةارب ر

 .(1)العريب مت  رًا  ا يف  تابات 
ولةةةن أخةةةّص احلةةةديث ونةةةا بةةة  ر مؤلفاتةةة  بشةةةكل متوسةةة ك ولكةةةن  كةةةن القةةةوب ب  الّصةةةَفدي  
ك والفنةةو  أحةةب التضةة لي ك وتطةةرق لقضةةايا اللغةةة والنحةةو واألدبك تيةةز   اتةةب ملةةم ةميةة  العلةةًو

اجم الةيت  عصرت بكثر  اجم واملوسوعاتك فكتاب )الوايف بالوفيات( من أعظم  تب الرتض ة  تبت الرتض
راَسةةة بعةةد   تةةب يف عصةةرتك ولعلةةي أقةة  علةةع نبةة ة بسةةيطة هلةة ا الكتةةاب الةة ي وةةو مولةةو  الد 

 ك ر وفاة الّصَفدي.
 :وفاته

 يقوب الّصَفدي:
 ال تثــــــ َ باطيــــــاة   رْــــــةر عــــــني     

 
  يف زمــــــــاُه  اعو نــــــــ  مســــــــتطري 

 
 

ــ ه    ْكـــــــبَُّ القبـــــــورَ  ـــــــعلةن  ـــــ
 

  والربايــــــا ـــــــا ْــــــــــــــرا   يطــــــري 
 

(2) 
وقةةد خشةةي الّصةةَفدي مةةرع الطةةاعو ك واألمةةر العجيةةب أنةة  مةةات بالطةةاعو  الةة ي أصةةاب 

هك فكانةةت وفاتةة  يف ليلةةة األحةةد العاَّةةر مةةن َّةةدر َّةةوابك املوافةةق 764دمشةةق مةةرة أخةةر  سةةنة 
دك وقةةةةةد ُصةةةةةلي عليةةةةة  يةةةةةًو األحةةةةةد وُدفةةةةةن يف مقةةةةةابر سةةةةةنة  ةةةةةاث وسةةةةةتني وألةةةةة  و اعئةةةةةة للمةةةةةيا

 .(3)الصوفيضة
 
 
 

                                 
 . 7ك وأبو بشريك بساً. صاح الدين الّصَفدي حيات  وآ ارتك 2/88يُنظر: املصدر السابقك   (1)

 (.2/791علي. السلو  ملعرفة دوب امللو ك تغ ) يُنظر: املقريزيك أمحد بن  (2)

 .2/88يُنظرك العسقاينك أمحد بن حجر. الدررة الكامنة   (3)
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بذة
ُ
 :بالوفيات الوايف كتاب عن ن

اجم الةيت  تبةت يف عصةر الّصةَفدي  ألنة  اعتمةد فية  مصةادر  ثةريةك  وو من أعظم  تةب الةرتض
واعتمةةد يف تةةراجم معاصةةري  الروايةةات املسةةموعةك بك  ةةا  يطلةةب بى بعضةةدم أ   ةةدوت  علومةةات 

 .(1)دم لتسجيلدا يف و ا الكتابعن
اجم ووةو أَّةب  مةا يكةو   ويعتَّ دائرة معارف تارخييضةك حو  بني دفتي  عدًدا لمًما مةن الةرتض

 ةةا يُعةةرف يف عصةةرنا يف وسةةائل اإلعةةاً املعاصةةر ) لةة  تةةو يقي( جةةام  َّةةاملك َّةة  فيةة  تةةراجم 
ممةةن وقةة  اختيةةارت عليةة  مةةن األعةةاً مةةن  ةةل صةةن ك دو  تفريةةق بيةةندم يف العصةةور أو األمصةةارك 

امللةةو  والقةةادة واملشةةايخ والقضةةاةك وأعيةةا   ةةل فةةن ممةةن اَّةةتدر بةة  منسةةوقة وفةةق ترتيةةب حةةروف 
 .(2)املعجم

وقةد تيةةز وةة ا الكتةاب  زايةةا عةةدةك مندةةا: أ  مؤلفة   ةةا  َّةةاود عيةا  لةةبعا األحةةداث الةةيت 
ور السالفة فرن  ية  ر سردوا عن أخبار بعا الشمصيات اليت عاصرواك وأما عندما يؤرا للعص

َّةةك واعتمةد الّصةَفدي يف   يف  ثري مةن األحيةا  املصةدر الة ي نقةل منة  اخلةَّك أو احلةادث أو الرتض
 تاب  علع َّيوا املؤرخني الثقاة ال ين سبقوتك ناويي عن املةؤرخني يف عصةرتك وقةد  لةب علية  

 .(3)اجم الرجاباألسلوب األديب يف السرد واإلسداب يف اخلَّك ورواية األحداثك وتر 
ويسةةةمي  الّصةةةَفدي )التةةةاريخ الكبةةةري(ك بك حيتةةةوي علةةةع أ ثةةةر مةةةن أربعةةةة عشةةةر ألةةة  ترَّةةةةك 

تكةةةةاد ختلةةةةو منةةةة  واحةةةةدة مةةةةن املكتبةةةةات الكةةةةَّ ك بعضةةةةدا طةةةةط الصةةةةفديك ويوجةةةةد يفطةةةةوو  ال
للصةةفدي بعنةةوا  )تةةاريخ األوت( فيةة  تةةراجم يفتةةارة مةةن األوت بالوفيةةاتك يف دائةةرة املعةةارفك ولةة  

ر أعةةدت ابةةن حجةةر بعنوا )وريةةد الةةوايف بالوفيةةات( قةةاب السةةماوي: جةةّردت َّةةيمنا يف ابتةةدار يفتصةة
 .(4)أمرتك   بنض  مات ووو ور دت مرة أخر 

                                 
ًك 1960ك مقاب يف  لة العريبك العدد السادس عشرك رمضا ك صاح الدين الّصَفدييُنظر: عباسك بحسا .   (1)

(144.) 

 .1/18اتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفي  (2)

 .19ك1/20يُنظر: املصدر السابقك   (3)

 .159ك 160يُنظر: الَّنيك د. حممد بن عبد اجمليد. الّصَفدي وآ ارت يف األدب واللغةك (      4)
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َر الّصَفدي  تابة   قدمةةا  هلةا أمليةة  بةرية تعةرضَع فيدةا لعلةم التةاريخ ك فتحةدضَث يف (1)وقد َصدض
وأهنةم  ةانوا يؤرخةوَ  يف بة   نانةة مةن مةوت ) عةب  الفصل األوب مندا عن الت ريخ عند العةربك

ًُ الفيةل جعلةوت تارخيةاًك  بن لؤي(ك وأ ض قريشاً  انةت تةؤرا بوفةاة )الوليةد بةن املغةرية(ك فلمةا  ةاَ  عةا
ًُ التواريخ اليت ب يدي النةاس وةو  ومن عادة الناس أ  يؤر خوا بالواق  املشدور واألمر العظيمك وأقد

انقضةةار الطوفةةا ك وأقةةرُب التةةواريخ املعروفةةة تةةاريخ )يزدجةةرد بةةن َّةةدريار(  تةةاريُخ القةةبط ألنةة  بعةةد
ك وو ا وو تاريخة أرضخة  املسةلمو  عنةد افتتةاحدم بةاد األ اسةرةك وأرضا النةاُس بعةد  امللي الفارسي 

يف َّةدر   - -كلي من عاً اهلجرةك و اَ  أوب َمنم أرضَا الكتب من اهلجةرة عمةر بةن اخلطةاب 
 .(2)سنة ستض عشرةربي  األوب 

ويف الفصل الثاين حتدث عن قاعدة التة ريخ عنةد أوةل العربيةةك ووةي أ  يؤرخةوا بالليةايل دو  
 (3)األياًك وقاعدة العدد عند أول العربية

ويف الفصةةةلني الثالةةةث والرابةةة  جنةةةدت يتحةةةدضُث عةةةن  يفيةةةة  تابةةةة التةةةاريخ بالليةةةايل واأليةةةاًك ومةةةا 
ب بى االسم الثا ي  الصةحيغ املفةردك والنسةب بى مةا فية  تةاُر بحلةاقا َيضطر  بلي  املؤر ا من النس

يف آخرت أو ملزة وصلا يف أول ك والنسب بى املقصور واملنقةول واملمةدود واملر ةبك و ة ا النسةب 
 .(4)بى )َفِعيَلة(ك و)فُةَعيَلة( 

لقةةب مةة  النسةةبة ويف الفصةةل اخلةةامس يتحةةدضُث املؤلةة  عةةن  يفيةةة ترتيةةب الَعلَةةمك والكنيةةةك وال
 .(5)علع اختافدا املتنو  

ويف الفصل السادس يتحدضث عما حيتاُج بلي  املؤر ا من معرفة ول  اخلط ور ة  وحة ف مةا 
                                 

 .1/9يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك (     1)

 .1/31يُنظر: املصدر السابقك      (2)

 .1/35ابقك يُنظر: املصدر الس(    3)

 .38ك 1/40يُنظر: املصدر السابقك (    4)

 .1/46يُنظر: املصدر السابقك (   5)
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ُحةةِ فك وليةةادُة مةةا لِيةةدك وببةةداب مةةا أُبةةِدَبك واصةةطاح مةةا توالةةَ  عليةة  العلمةةاُر مةةن أوةةِل العربيةةة 
 .(1)وا د  ني والُكتضاب 
ب  يَتحدضث الّصَفدي عن ترتيب املصةنفات التارخييةةك و يفيةة لةبط حةروف ويف الفصل السا

املعجةةةمك فةةةبعُا املةةةؤرخني يرتبةةةوَ  مصةةةنفاهتم علةةةع السةةةننيك ووةةةو األليةةةق بالتةةةاريخ  أل ض احلةةةوادث 
والوقةةائ  وةةةيُر فيةةة  مرتبةةةًة متتاليةةةةك ومةةةندم َمةةةنم يرتبدةةةا علةةةع احلةةةروفك ووةةةو األليةةةق بةةةالرتاجم  أل ض 

 وَر يف احلرف يُ  ر ما وقَ  ل  يف السنني املتعددة يف مولع  دفعةًة واحةدة بمةا برَّةاب الرجَل امل  
 . (2) ووو األ ثرك وبما بتفصيل ووو قليل

ويف الفصةةةةل الثةةةةامن يةةةة  ر أصةةةةل  لمةةةةة وفةةةةاةك واألجةةةةلك ومةةةةا قالةةةة  أوةةةةل السةةةةنة يف األجةةةةلك 
 (3)واآلياتك واألحاديث اليت ك رت كلي

املصةةةن ُ  لةةة  ر فوائةةةد التةةةاريخك ومندةةةا واقعةةةة رئةةةيس الر،سةةةار مةةة   ويف الفصةةةل التاسةةة  يَتطةةةرضقُ 
أمةَر برسةقاو اجلزيةة عةن  -صلع اهللُ علية  وسةلضم  -اليدودي ال ي أادَر  تاباً في  أ ض رسوَب اهلل 

أول خيةَّك وفية  َّةدادُة الصةحابة مةندم علةي بةن أيب طالةب رلةَي اهلل عةندمك فلمةا ُعةِرَع علةع 
بغةداد قةاب: ب ض وة ا ُمةَزوضر  أل ض فية  َّةدادة معاويةة رلةَي اهللُ عنة  ووةو  احلةافظ أيب بكةر خطيةب

ًَ الفةتغك وفتةوح خيةَّ سةنة سةب ك وفية  َّةدادة سةعد بةن معةاك رلةَي اهللُ عنة  وقةد مةات  أسلَم عةا
 . (4)يًو ب  قريظة قبل خيَّ بسنتني

حُيةد ُث عةن )خالةد ومندا أيضاً حكاية )ب اعيةل بةن عيضةاش( مة  رجةل مةن أوةل العةراق  ةاَ  
بن معدا ( املتوتض سنة ستٍّ ومائة فس ل : أيض سةنةا  تبةَت عةن )خالةد بةن معةدا (ك فقةاب: سةنَة 

 (5) اَث عشرَة ومائةك فقاب ل : بني تزعُم أني  عَت من  بعد موت  بسب  سنني 

                                 
 .1/49يُنظر: املصدر السابقك (   1)

 .1/53يُنظر: املصدر السابقك (   2)

 .1/54يُنظر: املصدر السابقك (  3)

 .1/55يُنظر: املصدر السابقك (   4)

 .1/55يُنظر: املصدر السابقك (   5)



 الت مهيد

 

37 

نفسةةةة   ويف الفصةةةل العاَّةةةر يتحةةةدضُث عةةةةن َّةةةروو املةةةؤر ا فيمةةةةا ينقلةةة ك وملةةةا يرتَّةةةة  مةةةن عنةةةد 
 الصةةةةدقك واعتمةةةةاد اللفةةةةظ دو  املعةةةة ك وأ  ال يكةةةةو  مةةةةا نقلةةةة  مةةةة خوكاً يف املةةةة ا رةك وتسةةةةمية 
املنقوب عنة ك وأ  يكةو  َحَسةَن العبةارةك عارفةاً  ةدلوالت األلفةانك َحَسةَن التصةور يعةَّ عةن حةاب 

 مةةدح الشةمص املةرتجم لةة  بعبةارةا ال تزيةةد علية  وال تةنقص عنةة ك وأ  ال يغلبة  اهلةةو  ل،طنةاب يف
َمةةنم يعمةُل تارخيةاً علةةع  - مةا يقةوب الّصةَفدي   -َمةنم حيبة ك والتقصةري يف  ةةريتك ووةي َّةرووة تلةةًز 

الرتاجم ال َمنم يعمل تارخياً علع احلوادث  ألن  ناقُل الوقائ  اليت يُةتةضَفق حدو دا 
(1). 

املؤلضفةةة  أمةةا يف الفصةةل احلةةادي عشةةر فنجةةدت يتطةةرضُق بى ك ةةِر َّةةيرا مةةن أ ةةار  تةةب التةةواريخ
 .(2)ملن تقدضً من أرباب و ا الفن  يف تاريخ املشرقك ومصرك واملغربك واليمنك واحلجال 

ومةن املاحةةظ أ  املقدمةةة اعتنةةت بقضةةايا لغويةةة  ثةةريةك وقةةد تةةرجم وةة ت املقدمةةة بى الفرنسةةية 
بك  بميةةل أمةةار ك   بةةدأ برتَّةةة األعةةاًك وقةةد رتةةب األعةةاً علةةع حسةةب املةةندج الةة ي أخةة  بةة ك

 .(3)حيتوي علع أ ثر من أربعة عشر أل  ترَّة
 وقد  طت الدراسة و ت اجلوانب املمتلفة اليت تناوهلا يف املقدمةك ويف م. الكتاب.

 

                                 
 .1/56يُنظر: املصدر السابقك   ( 1)

 .1/57يُنظر: املصدر السابقك (   2)

 .160ك يُنظر: الَّنيك د. حممد بن عبد اجمليد. الّصَفدي وآ ارت يف األدب واللغة(     3)



 والت طبي  النَّظريَّةيف )الوايف بالوْريات( بني  الصَّفرديّاالختيارات اللغوية عند 
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ُ
  اجلانب

 
رتيب   النظري

َّ
 للت

 
ُ
 : العربية   احلروف   ترتيب

دعةةةت احلاجةةةُة الِعلميةةةُةك والتعليميةةةُة بى بصةةةاح اخلةةةطك وتييةةةز احلةةةروفك واحلر ةةةاتك وبعةةةادِة 
النظةةةِر يف ترتيةةةِب احلةةةروِفك وتُنةةةتِظم احلةةةروف يف منظومةةةةا أةديةةةةا وأخةةةر  ألفبائيةةةةاك وتعةةةد  املنظومةةةة 

ك وقةد اوتةةدت العقليةُة العربيضةةُة (1) عرفتدةا اللغةةاتُ األةديةُة العربيةُة مةةن أقةدًِ األةةةدياِت اللغويةِة الةةيت
ك  يف القةةرِ  األوضِب اهلجةةةري  بى تطةةةويِر وةة ِت األةديةةةِة  ةةةا أدخَلتةة  علةةةع بعِضةةةدا مةةن نقةةةِط اإلعجةةةاًِ

ك ويبةدو أ ض وة ا الصةنيَ  أفَضةع (2)و ا  كلي علةع يةِد أحةِد علماِئدةا وةو نصةُر بةن عاصةِم الليثِةي
تيةةب حةةةروف اللغةةةك فقةةاً الليثةةي برعةةةادة ترتيةةب حةةروف اللغةةة يف منظومةةةةا بى بعةةادة النظةةر يف تر 

جديدةا  يضت حديثاً باأللفبائية العربيضةةك وصةار هلة ت األلفبائيةة مةن األمليةِة واالسةتمداً مةا تفةوضق 
 علع النظاً السابِق املعروِف باألةديةك ويف و ت الوقفة اللغوية حوب ترتيب احلةروِف العربيضةة أُريةدُ 
بيضاح ماوية أنوا  ترتيب تلَي احلروِفك مبينًة االختاف بني املشارقِة واملغاربِة يف و ا الرتتيِبك 

ك ويف اخلتاًِ س وِلغ تعليل العلماِر يف ترتيب احلروف؟.  وما  ا  للصضفدي  يف كلي من رأيا
 :العربيِة الحروِف ترتيِب أنواُع: أواًل

 : هناك ثالثة أنواع لترتيِب الحروفِ 
املةةزدوُج: احلةةروُف األةديةةُةك )أةةةدك وةةولك  لمةةنك سةةعفصك قرَّةةتك  مةةدك لةةظم(ك  أواًل:

ا تُعلضُم يف لمِن عمَر بن اخلطاِبك ودليُل كلي قوُب األعرايب  يف أبيات :  وقد جاَر أهنض
ــو ي   ــــــ ــاجِريضَ ْرعل مـ   أرتريَـــــــــر  م هـــــــ

 
    ثالثــــــــــةر أرسَــــــــــطنره م ترترابِعَــــــــــات 

 
 

ــــــــــا  ا  يف رَ  ــ ي هك تـر  ق  صَـــــــــ
 

    ــــــــالت  وآيـــــــــات  القـــــــــرآُِ م فصَـّ
 

 
ــ  ــالنوا ْرُرط ــــ ــاد وقرــــ ــا جَــــ  وا يل أربــــ

 
   ــــــــا وقرِيســـــــــات ـــــــمَ صَعَفرصـس  ترعَلـ 

 
 

                                 
 (. 16ًك )1986ك طرابلسك لبنا : دار جروس برسك 1ك واخلط العريبك نش ت  وتطورتيُنظر: يعقوبك ب يل.   (1)

ك تةةةغ: السةةةيد الشةةةرقاويك راجعةةة : د. تصةةةحيغ التصةةةحي  وحتريةةةر التحريةةة نظةةةر: الّصةةةَفديك خليةةةل بةةةن أيبةةةي. يُ   (2)
. الَّوةا  يف (ك ابةن  ةادرك حممةد بةن عبةد اهلل14ًك )1987ك القةاورة: مكتبةة اخلةاجنيك 1رمضا  عبد التةوابك و

 (.1/251ًك )1957العربيضةك  ك بريوت: دار بحيار الكتب1ك تغ: حممد أبو الفضل ببراويمك وعلًو القرآ 
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ــ    ــةر والت هَ ِــــ ــا والكتابــــ ــا أ ــــ  ومــــ
 

      ومــــا خــــَ  البــــننيَ م ــــضَ البَنَــــات 
 

(1) 
م  انوا أوالً يُعل مو  اهلجاَر علةع ترتيةِب َأةةدا  ووة ت احلةروُف املزدوجةُة  ك(2)ويدب  و ا علع أهنض

ا وي أ ارة عن ملوِ  مديَنك يف لمِن َُّعيبا  بَّنض
ك وك ةَر بعةُا النحةويني أ ض قةوهَلم )أبةو جةاد(ك (3)

و)ووال(ك و)وحطي(ك عربيةةك ووري  ر  ليةدا وعمةرو يف االنصةرافك و) لمةن(ك و)صةعفص(ك 
. و)قريسات(ك أعجميةة ال تتصرضُفك بال )قريسات( تنصرُف  عرفاتا   وأكرعاتا

ةةةةا ُ تبةةةةت بةةةةا واوا  أل ض املولةةةةَ  يف الكتةةةةاِب لداللةةةةِة املةةةةتعلِم علةةةةع احلةةةةروِف  ويةةةةر  ُقطةةةةرُب أهنض
 .(4)فكرووا أ  يُطو لوا علي 

املفةةرُد: احلةةروُف اهلجائيةةُة واملعجميضةةُةك )أ ب ت ث ج ح ا د ك ر ل س ش ل ع  ثانيدداً:
وينتدي بالياِر ُول  و ا الرتتيةُب يف  و ن   ض ف ق   ب ً   ه و ي(ك ال ي يبدأُ باألل ِ 

ًُ ووةو تنقةةيطُ احلةةروِف املوسةومِة بشةةكلا متقةةاربا أو  عدةِد عبةةد امللةِي بةةن مةةروا ك و ة لي اإلعجةةا
بشةةكلا واحةةدا لُتمية ةةَز بعَضةةدا مةةن بعةةاا وكلةةي أل ض وةة ت احلةةروف مثةةل )البةةارك التةةارك الثةةار( بكا  

ك ويسةمضع حةديثاً بالرتتيةِب (5)ِ  التمييةُز بيندةا تبت من  رِي نقطا صةاَر مةن الصةعِب علةع اإلنسةا
 األلفبائيك وم خوكة من بدايِة ترتيِب احلروِف أل  بار.

الرتتيةةُب الصةةويت للحةةروِف: ووةةو ترتيةةب خيةةص النحةةوي اخلليةةَل بةةن أمحةةَد الفراويةةديك  ثالثدداً:
 ووو صاحب معجم )العني(ك وو ا الرتتيب وو  التايل:

                                 
 .3/23يُنظر: القلقشنمديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (1)

يُنظر: اهلوري ك نصر بن يونس. املطال  النصرية للمطاب  املصرية يف األصوب اخلطيةك تةغ: د. طة  عبةد املقصةودك   (2)
 (. 274ًك ) 2005ك القاورة: مكتبة السنةك 1و

(ك والةةةداينك عثمةةةا  بةةةن 6ًك )1978ك بةةةريوت: دار املعرفةةةةك . الفدرسةةةتحممةةةد بةةةن بسةةةحاق يُنظةةةر: ابةةةن النةةةد ك  (3)
 .  34هك 1407ك تغ: عزة حسنك دمشق: دار الفكرك ا كم يف نقط املصاح سعيد. 

 .34يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح ك   (4)

اإلتقا  يف ك والسيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر 29ط املصاح ك يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نق  (5)
 (.2/424ًك )1974ك تغ: حممد أبو الفضل ببراويمك علًو القرآ 
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 ق وي:  .ح.ه.ا.ضأصوات حلقية: نسبة بى احلل
 أصوات هلوية: نسبة بى اللداة وي: ق. 

 أصوات َّجرية وي: ش.ج.ع
 أصوات أسلية وي: ل.س.ل
 أصوات نطعية وي: و.د.ت
 أصوات لثوية وي: ن.ك.ث
 أصوات كلقية وي: ر.ب. 

 أصوات َّفوية وي: ف.ب.ً
 أصوات ووائية وي: و.ا.ي.ر

و. د. ت ة ن. ك. ث ة ر. ) . ح. وةة. ا. ض. ة ق.   ة ج. ش. ع ة ل. س. ل ة 
ويتبةني يف وة ا الرتتيةب أنة  يبةدأ بةاحلروف احللقيةة وينتدةي  (1)ب.   ة ف. ب. ً ة و. ا. ي ة ر(

 بالشفويةك ولصعوبِة و ا الرتتيِب فقد ُلبط بنظِم ييس ر حفظَ  ووو قول :
ـجُ ه ــر خريــدة  نّاجـــة       عــض زـ 

 
    ــرار ــديد  ـ ــوّى  ـ ــوا  جـ ــو كـ  قلـ

 
 

  نلرَّبـــاً صـــ و ســـيبتدروُ زجـــري 
 

 ــــب  ـــــا  اي ثـــــار  دهشـــــي تطلـ 
 

 
 ر مسا لـيي  صـ   ْـيادي بـاـوى     

 
 متلــــــهّب واوى املـــــــــــالم  ــــــارى 

 
 
ك وقةةد ك ةةَر (2)والرتتيةةُب يكةةوُ  ةمةةِ  أوائةةِل  لمةةاِت وةة ِت األبيةةاِت مرتبةةًة حسةةَب وروِدوةةا فيدةةا

مم بعُا أوِل اللغة ِ صاحِب و ا الرتتيَب الّصَفديك وقاب: بعضُدم رتضب علع يفارِج احلروِف وو

                                 
د. ببةةةراويم السةةةامرائيك دار ومكتبةةةة  ك تةةةغ: د. مدجةةةي اخلةةةوارلميك والعةةةنييُنظةةةر: الفراويةةةديك خليةةةل بةةةن أمحةةةد.   (1)

 .1/58اهلابك املقدمةك 

ك بةةريوت: دار بحيةةار الةةرتاثك 1ك تةةغ: حممةةد عةةوع مرعةةبك وهتةة يب اللغةةةلوةةريك حممةةد بةةن أمحةةد. يُنظةةر: األ  (2)
 (.22ًك ) مقدمة حتقيق الكتابك 2001
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 ك أي أوُل املعاجِمك واهلل أعلم.(1)ا كِم واأللوري
وجنةةد أ ض ابةةَن جةة  قةةد رتضةةب احلةةروَف العربيضةةة  التةةةايل: )و ً ب ف ث ك ن س ل ل ق د 

 .(2)و   ر ب ع ي ش ج   ق ا ض ح   وة أ(
صةوتًيا  التةايل: )ب ً و ف  ويف الزمن احلديثك رتضب البعا من املدتمني باحلروف العربيضةة

ث ك ن ت د و   ع ب ر س ل ل ش ج ي   ا ض ق ح   وةةةةة أ(ك ورتضبدةةةةا فريةةةةق آخةةةةر  
 التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايل:) ب ً و ف ن ك ث ع د و ت ب   ل ل س ر ش ج ي   ض ا ق   ح 

 .(3)( وة أ
ويةةةةر  الّصةةةةَفدي أ ض الرتتيةةةةَب األةةةةةديض لةةةةيس  سةةةةناك يف ترتيةةةةِب الةةةةرتاجِم والتضةةةةاريخك يقةةةةوب: 

ك ر ةا أل ض ترتيةَب احلةروِف املفةرِد  (( وبعُضدم رتضب كلي علع حروِف أةد ووضلك وليس  سةن ))
أحسن عندت من ترتيِب املزدوجك حيث قةاب: وأحسةُن ترتيةبا يف احلةروِف ألة  بةار تةار  ةار جةيم 

 ض   وأل(4)حةةار خةةةار   ُتسةةرد متمةةةا لنِي متمةةةا لنيِ بى  ةةاف الً مةةةيم نةةةو  وةةار واو الً ألةةة  يةةةار
ك وحَكةةع الةةداين  أ لةةَب  تةةِب التةةاريِخ والةةرتاجِم واملعةةاجِم اسةةتمدمتم الرتتيةةَب املفةةرَدك أو األلفبةةائيض

أ ض ترتيةةَب احلةةروِف املفةةرِد ترتيةةبة حسةةنة 
ك وقةةد اختةةار الّصةةَفدي الرتتيةةَب املفةةردَ للمشةةارقِةك فدةةل  (5)

سةةةواًر مفةةةردًة أو مزدوجةةةًة؟ وةةة ا   ةةةا  ونةةةا  اخةةةتافة بةةةنَي املشةةةارقِة واملغاربةةةِة يف ترتيةةةِب احلةةةروفِ 
 س حتدُث عن  يف السطور اآلتية. ما

 

                                 
 . 1/53يُنظر: الّصفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياِتك   (1)

ًك 1993مك ك دمشةةةق: دار القلةةة2ك تةةةغ: حسةةةن ونةةةداويك وسةةةر صةةةناعة اإلعةةةرابيُنظةةةر: ابةةةن جةةة ك عثمةةةا .   (2)
(1/21.) 

(ك وأنةةيسك 315ك319ًك )1997ك القةةاورة: عةةامل الكتةةبك دراسةةة الصةةوت اللغةةوييُنظةةر: عمةةرك أمحةةد يفتةةار.   (3)
 (. 79بى  44ك القاورة: مطبعة هنضة مصرك ) األصوات اللغويةببراويم. 

 .  1/53يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)

 .  28ينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح ك يُنظر: الدا  (5)



 يف الرتتيبِ الصّفرديمنهج   الفصَ األوَّل :

 

44 

 :ِالحروِف ترتيب في واملغاربِة املشارقِة اختالُف: ثانيًا
لقد اختلَ  املشارقُة عن املغاربةِة سةابقاً يف ترتيةِب احلةروِف سةواًر  انةت املفةردُة أو املزدوجةُةك 

الرتتيةةبِ : )أ ب ت ث ج ح ا د ك ر ل س ش ل أمةةا املفةةرُد ف وةةُل املشةةرِق يرتبونَةة  علةةع وةة ا 
 ع و ن   ض ف ق   ب ً   ه و ال ي(.

وأوةةةُل املغةةةرِب يرتبونَةةة  علةةةع وةةة ا الرتتيةةةِب: )أ ب ت ث ج ح ا د ك ر ل و ن   ب ً   
 .(1)ل ع   ض ف ق س ش ه و ال ي(

ترتيبُدم حسن ووو والّصَفدي ي  ُر ترتيَب  لٍّ من املشارقِة واملغاربِة ويقوب: ب ض أوَل املشرِق 
أ ب ت ث ج ح ا   ُتسةةةةرد متمةةةةا لني متمةةةةا لني بى   ب ً   ه و ال يةةةةارك وبعُضةةةةدم قةةةةدضً 
ةا بى الةزاي  م وافقوا املشارقَة من أوهل  الواَو علع اهلاِر مندم اجلووري  يف ِصحاِح ك وأمضا املغاربةُ فرهنض

املشةةارقِة عنةةَد الّصةةَفدي    قةةالوا و ن   ب ً   ل ع   ض ف ق س ش ه و يةةارك وترتيةةبُ 
ةةم أ بتةةوا األلةةَ  أوالً  ))وةةو األحسةةُن واألنسةةُب حيةةُث قةةاب:  ترتيةةُب املشةةارقِة أحسةةُن وأنسةةُب ألهنض

ةةم  متشةا ةة يف الصةةوِر أيضةاًك   بهنض وأتةوا بالبةةار والتةار والثةةار  ا ةة وبعةةدوا جةيمة وحةةارة وخةارة  ا ةةة ة
لقةةةةةةةاِف وأتةةةةةةةوا بعةةةةةةةد كلةةةةةةةي  ةةةةةةةا مل يتشةةةةةةةاب  فكةةةةةةةاَ  سةةةةةةةرُدووا  ةةةةةةةل ا نةةةةةةةنِي ا نةةةةةةةنِي متشةةةةةةةا ني بى ا

 .(2)(( كليَ أنسب
والوالةةةةُغ ونةةةةا أ ض االخةةةةتاَف بيةةةةندم يف األحةةةةرِف بعةةةةد الةةةةزايك يقةةةةوب الةةةةداين: اتفةةةةَق ترتيةةةةُب 

واختلفةةوا  -أي مةن أوضِب احلةروفِ –اجلمية ِ مةن أوةِل السةلِ  وتةابعيِدمك مةن أوةِل املشةرِق واملغةرِب 
ك وبة لي  (3)من املفرِد واملزدوِج بى آخِر احلروفِ  -بعد حرِف الزايأي –بعدَ كلي  يف ترتيِب ما

  ا  االختاُف قائماً بيندم يف  ا النوعني.
 وأّما المزدوُج فأهُل المشرِق يرتبونَه على هبا الترتيِب:
 أةدك وولك حطيك  لمنك سعفصك قرَّتك  م ك لظم

                                 
 .  3/22يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (1)

 .  1/53يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .  30يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح ك   (3)
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 وأهلُ المغرِب يرتبونه على هبا الترتيِب: 
 .(1)ك حطيك  لمنك سعفصك قرَّت  م ك اغ أةدك وول

والوالةةةةةةةةةةُغ أ ض االخةةةةةةةةةةتاَف فةةةةةةةةةةنة قةةةةةةةةةةائمة علةةةةةةةةةةع األحةةةةةةةةةةرِف األخةةةةةةةةةةريِة مةةةةةةةةةةن  مةةةةةةةةةة ك يةةةةةةةةةة  ُر 
االخةةةتاَف احلاصةةةل بةةةني أوةةةِل املشةةةرِق واملغةةةرِب يف وةةة ا الرتتيةةةِب  ألنضةةة  يةةةر  أ ض وةةة ا  الّصةةةَفدي  

 ك وقد ك رُت سبَب كلي من قبل.(2)الرتتيَب ليس  سن
لسةةةؤاُب ونةةةا: وةةةل  انةةةت ونةةةا  أسةةةسة قةةةاً عليدةةةا وةةة ا الرتتيةةةب بتقةةةدِ  بعةةةا لكةةةن يبقةةةع ا

 احلروِف وت خريِوا سواًر عنَد أوِل املشرِقك أو أوِل املغرِبك و ا ما س طرُح  يف الِفقمرِة التاليِة.
 :الرتتيِب ُأسُس: ثالثًا

ًَ  ثةةريا مةةن علمةة ك (3)ارِ العربيةةِة املتقةةدمنياسةةرتعت األلفبائيةةة العربيةةُة يف هتجَئِتدةةا وترتيِبدةةا اوتمةةا
وة( ممن حلَظ أ ض يف أوِب  ل اسما من أ ةاِر حةروِف األلفبائيةة صةوت كا  392فكا  ابن ج   )

(. وبكا قلةت داب فة وُب  ج احلرِف بعيِن ك أال تر  أنضي بكا قلت: جيمك ف وب حةروف احلةرف: )
 .(4)حروِف احلرِف: د...

حلةةةروَف املتشةةةا َة ولةةةعت متعاقبةةةًةك و ةةةا  )بك تك ث( يف ويبةةةدو يف وةةةِ ت األلفبائيةةةِة أ ض ا
املةةةزدوِجك ف)دك  ةةةِق نفِسةةة    ض مصةةفوفةا واحةةةدةاك ووةةةد )جك حك ا( يف مصةةةفوفةا أخةةر  وفةةةَق النسض
ك(ك )سك ش(ك )رك ل(  ةةةة لي يف مصةةةةفوفةاك ولكةةةةنض السةةةةؤاَب ونةةةةا: بكا أخةةةة نا َّةةةةكَل احلةةةةروِف  

َب ال ي يبادرنا  ملاكا  انت و ِت احلروِف مرتبًة علع و ا  معيارا يف ترتيِب احلروِفك فر ض التسا، 
 . (5)؟ النسق

                                 
 .  3/22بن علي. صبغ األعشعك  يُنظر: القلقشنديك أمحد  (1)

 .  1/53يُنظر: الّصَفدي خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

ك اإليقةةا  الصةةويت يف نسةةق األلفبائيةةة العربيضةةةد. عمةةر بةةن راَّةةدك  يُنظةةر: َّةةطناويك وخليةةلك د. منةةري بةةن تيسةةريك و  (3)
  (. 271ًك )2010ك 1ك2ك العددك26مقاب يف  لة جامعة دمشقك اجمللد

 (.1/56يُنظر: ابن ج ك عثما . سر صناعة اإلعرابك )  (4)

د. عمةةةةةر بةةةةةن راَّةةةةةدك اإليقةةةةةا  الصةةةةةويت يف نسةةةةةق األلفبائيةةةةةة  يُنظةةةةةر: َّةةةةةطناويك وخليةةةةةلك د. منةةةةةري بةةةةةن تيسةةةةةريك و  (5)
 . 271 العربيضةك
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ولعةةةلض الةةةداين أَّةةةدر مةةةن أجةةةاب عةةةن وةةة ا التسةةةا،ب مةةةن العلمةةةاِرك ويةةةروي عةةةن أوةةةل اللغةةةة يف 
ةةةِق الةةة ي جةةةارت عليةةة ك أ ض قلّةةةَة االسةةةتعماِب  حمةةةاولتدم تفسةةةرَي ترتيةةةب األلفبائيةةةِة العربيةةةِة علةةةع النسض

وب  تقدضً بعُا املتشا اِت واملزدوجةاِت ومةا  ))ل يف و ا الرتتيبك حيث يقوب: و ثرَت  وي العام
ك علةةع قةةدِر الكثةةرِة يف الكةةاًِ والقلضةةِةك فكةةل مةةا  ةةا  مةةن  بعةةد كلةةي بى آخةةِر احلةةروِف علةةع بعةةاا
كلةةي مقةةةدماً علةةةع  ةةةريِت يف الرتتيةةةِب فدةةةو يف الكةةةاًِ أ ثةةُر دورانةةةاًك بال مةةةا لةةة  مةةةن كلةةةَي صةةةورتا  

مةةةةا وب  ت خرتةةةةا  املتقةةةةدمتني يفتلف ةةةةِطك وكلةةةةي النةةةةو  واليةةةةارك فرهنض تةةةةاِ  يف التطةةةةر ِف والتقةةةةد ًِ والتوس 
 .(1(() لتقدًِ أَّباِودَما

ةةةةةةةةةَنا رأَي الةةةةةةةةةداين يف نسةةةةةةةةةِق ترتيةةةةةةةةةبِ احلةةةةةةةةةروفِ ك أمكننةةةةةةةةةا أ  نسةةةةةةةةةتنتجَ أسةةةةةةةةةَس  وبكا استعرلم
  ِس اآلتيِة:ترتيبِ احلروِف العربيِةك من وجدِة نظرِتك و كن تلميُصدا يف االس

.  تقةةدًِ البةةاِر   -1 )) أو نةةصا مقةةدسا املةة  وُر الةةدي  : فقةةد يتقةةدًَ احلةةرُف لتقد مةةِ  يف لفظةةة ا
ميِة اليت يستفتُغ  ا م  التعو ِك ال ي أولُ  األلُ  املتقدمُة أيضاً  لتقد ِمدا يف التسم
(2). 

احلةةرِف يف الكةةاًِ وتةةرد ِدت يف  ثةةرُة دوراِ  احلةةرِف يف الكةةاًِ وقلضتِةة : أي  لمةةا  ةةا  دور   -2
ِمة .  تقةد ًِ األلةِ  مةثاً لكثةرِة دورِوةا يف الكةاًِ وترد ِدوةا يف  املنطِق أ ثرك  ةا  كلةي مةدعاة لتقد 
ً  القةرآِ   املنطِقك بك وي أ ثُر احلةروِف دوراً وتةرد داً. فضةاً عةن تقةد ِمدا يف أوضِب الفاحتةِة الةيت وةي أ

 .(3)وتقرأ يف  ل  صاةا 
اتفاقُ الصورة بني احلروف م  تعد ِدوا ) ثرة عدد األحرِف املتشا ِة(. وَيضِرب الةداين  -3

ك و وهننض علع صورةا واحدةا. وما  ًُ الباِر والتاِر والثاِر  لكثرهتنضك بكم ُونض  اثة علع و ا مثًا: تقد 
ِمةة  ك و ةة لي احلةةاُب يف تقةةد ًِ الةةواِو مةةن (4) ثُةةةَر عةةددُتك واتفقةةت صةةورتُ ك فالعةةادُة جاريةةُة علةةع تقد 
ك ولةةة لي  ةةةا  املتشةةةاب ُ الثا ةةةية يسةةةبُق (5)املنفةةةرِد علةةةع اليةةةاِر  لُقةةةرِب صةةةورهِتا مةةةن صةةةورةِ القةةةافِ 

                                 
 . 28يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح ك   (1)

 .   29قك يُنظر: املصدر الساب  (2)

 . 28يُنظر: املصدر السابقك   (3)

   29يُنظر: املصدر السابقك   (4)

   30يُنظر: املصدر السابقك   (5)
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املةةزدوَجك واملةةزدوُج يسةةبُق املنفةةرَد. ويف لةةوِر وةة ا األسةةاِس فسةةرض الةةداين تةة خ َر املنفةةرِد مةةن حةةروِف 
 .(1)العربيةِ 
يف األةديِة القد ِة:  تقد ًِ الباِر مثًاك بك تقةدضمت  لتقةد ِمدا يف حةروِف مراعاُة الرتتيِب  -4

ةةميِة الةةيت يُسةةتفتُغ  ةةا مةة  التعةةوِك ... و ةة لي احلةةةاُب يف  )أيب جةةاد(. فضةةاً عةةن تقةةد ِمدا يف التسم
ترتيةةِب  تفسةةريِت لتقةةد ًِ اجلةةيمك بكم تقةةدمت  التصةةاهلا بالبةةاِر يف  لمةةِة )أيب جةةاد(ك  ةة لي احلةةاُب يف
 الكاِف والاًِ وامليِم والنوِ ك موافقة لرتتيِب ر دنض يف  لمِة ) لمن( يف األةديِة القد ِة.

 مراعاُة عدِد نقِط احلرِف الواحِد:  تقد ًِ البارِ علع التاِر والثاِر. بك تقدضَمِت البار  -5
ةةا تةةنقط واحةةدةك والتةةار ا نتةةنيك والثةةار  ا ةةاًك علةةع ترتيةةِب  العةةدِد. فوجةةَب أ  تكةةوَ  البةةاُر ألهنض

 .(2)أوالً   التارك   الثار ل لي
تقةد ًُ يفةرج الصةوِت:  تقةةد ًِ احلةاِر اخلةار  لتقةد ِمدا عليدةةا يف املمةرِج مةن احللةِقك بك وةةي  -6

 .(3)من وسِطِ ك واخلاُر من أدنات بى الفِمك فل لي جارت آخراً 
7-  ًِ .  تقةةد  ةةا أقةةرُب بى اجلةةيِم مةةن  قةةرُب احلةةرِف مةةن حةةرفا متقةةد ًا الةةداِب علةةع الةة اِب  ألهنض

 ال اِب. )يف أيب جاد(.
ًُ حةرفة علةع حةرفا أل ض  ةريَت مةن  -8 طرُد الباِب علع وتريةا واحدةا يف الشةكِل. فقةد يتقةدض

  موعاِت احلروِف جار املدمُل أوالً يلي  املعجُم. 
ًَ الةةراِر علةةع الةةزاي مةةن وةة ِت ال وجدةةِةك وب   انةةت الةةزاُي قبةةل الةةراِر يف )أيب وفسضةةر الةةداين تقةةد 

ك  جةةةاد(  وكلةةةي أنضةةة  ملةةةا  انةةةت احلةةةاُر أوالً   اخلةةةارك و انةةةت الةةةداب   الةةة ابك مةةةن جدةةةِة اإلعجةةةاًِ
 .(4)صارت الراُر   الزاي لي يَت املزدوُج  لض  علع طريقةا واحدةا وال خيتل 

 
                                 

   30يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح ك   (1)

   29يُنظر: املصدر السابقك   (2)

   29يُنظر: املصدر السابقك   (3)

 .  29ك30بقك يُنظر: املصدر السا  (4)
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ترتيةةِب املشةةارقِة: رارك لايك سةةةني...  االَّةةرتا  يف الص ةةفة الصةةوتيِة:  مةةا وةةو احلةةاُب يف -9
ملؤاخاِة الس ني الزاي يف الصضفرِي ال ي وو ليادُة الصوِت. و  لي الس نُي والصضاُد حيث اَّرت ا يف 

ك و ةةةةة لي احلةةةةةاُب يف الطةةةةةاِر والظةةةةةاِر بك َّةةةةةار ا الصضةةةةةاَد والضضةةةةةاَد يف اإلطبةةةةةاق (1)الصضةةةةةفرِي واهلمةةةةةسِ 
 .(2)واالستعارك فولياملا ل لي

االَّةةةةرتا  يف املمةةةةرِجك وقةةةةد اسةةةةتمدً الةةةةداين وةةةة ا األسةةةةاَس بةةةةني حةةةةروِف األلفبائيةةةةِة  -10
ًَ الش ني علع الصضاِد يف األلفبائيِة  ملشار ة الش نِي اجلةيم يف املمةرِجك  وحروِف األةديِةك ففسضَر تقد 

ًِ (3)علمةةةاً أ ض اجلةةةيَم يف األةديةةةة متقدمةةةة الطةةةاِر علةةةع الظةةةاِر يف  ك و ةةة لي احلةةةاُب يف تفسةةةريِت لتقةةةد 
األلفبائيةةِةك بك اَّةةرت ت مةة  الةةداِب يف املمةةرِجك علمةةاً أ ض الةةداَب يف األةديةةِة متقدمةةِة. ناويةةي عةةن 

(  الَّةرتا دا   لمةن تقد ًِ الداِب يف )أيب جاد(. و  لي احلاُب يف تقةد ًِ الكةاف علةع حةروِف )
 م  القاِف اليت وليتدا يف يفرِج أقصع الل َساِ .

ًَ  ةرِي املعجةِم علةع املعجةِم مةن  -11 مراعاُة األصِلك ويف لور و ا املعياِر فسضةر الةداين تقةد 
املتشا ني يف الصورِة  أل ض االَّتباَت وقَ  بالثاين من املزدوِج ال باألوِب  بك جةاَر األوُب علةع أصةِل  

مَل لُيفةةرَق بةة  بةةني املشةةتبِ  مةةن مةةن التعريةةِةك ففةةرضق بيندمةةا بةة  م نقةةَط الثةةاين  أل ض الةةنقَط بَّنةةا اسةةُتع
احلةةةروِف يف الصةةةورِة ال  ةةةري. ولةةةوال كلةةةي مل حيةةةتجم بليةةة  وال اسةةةتعمل. فدةةةو فةةةر ة والتعريةةةُة أصةةةلةك 

ًَ  رَي املنقوِو من املزدوج ًُ علع الفرِ ك ول لي تقدض واألصُل يقدض
(4). 

يِم علةع النةوِ . حيةث قوُة احلرِف ولزوًُ صةوتِ . وكلةي علةع  ةِو مةا جنةدُت يف تقةد ًِ املة -12
... ًُ امليِم يف مقارِ اك و ا  صوُت النوِ  قد يزوُب عندا باإلد اًِ امتن  بد ا
(5). 

معرفةةة صةةورِة احلةةرِف يف االتصةةاِب واالنفصةةاِب. ويف كلةةي فسضةةر الةةداين تةة خَر اليةةاِر يف  -13
بكا وقعت آخَر الكلمِةك وصارت الياُر آخَر احلروِف  للتعريِ  بصورهِتا  ))حروِف العربيِةك يقوب: 

                                 
   30يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح ك   (1)

   30يُنظر: املصدر السابقك   (2)

 .30يُنظر: املصدر السابقك   (3)

 .30يُنظر: املصدر السابقك   (4)

 .30يُنظر: املصدر السابقك   (5)
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 .(2(() (1)بك صورهتا ونا  يفالفةة لصورهِتا بكا وقعت أوالً ووسطاً. و  لي أخضروا الً أل 
فدة ت علةُل ترتيةِب احلةروِف يف الكتةاِب.  ))ويُندي أبو عمةرو حديثَة  بعةد وة ت العلةِل ليقةوب: 

 . (3(() علع االتفاِق واالختافِ 
لةةةيت صةةةاَر عليدةةةا وةةة ا الرتتيةةةُب سةةةواًر عنةةةد أوةةةِل املشةةةرِق وقةةةد ولضةةةَغ الةةةداين وةةة ت األسةةةس ا

أولِ املغرِبك وسيكو  احلديُث يف املبحث التةايل وةل هلة ا اجلانةِب النظةري  الة ي حتةدث عنة   أو
 الّصَفدي تطبيقة أً ال؟ و ا ما س عرل  يف املبحث التايل ووو اجلانب التطبيقي للرتتيب.

                                 
 .32 ك يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح  (1)

د. عمةةةةةر بةةةةةن راَّةةةةةد. اإليقةةةةةا  الصةةةةةويت يف نسةةةةةق األلفبائيةةةةةة  يُنظةةةةةر: َّةةةةةطناويك وخليةةةةةلك د. منةةةةةري بةةةةةن تيسةةةةةريك و  (2)
 . 276ك...271 العربيضةك

 .32يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح ك   (3)
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ُ
  اجلانب

 
 للرتتيب   التطبيقي

 : متهيد
لقةد أطنةَب الّصةَفدي يف  تابة   قدمةةا تكلةمَ فيدةا علةع أمليةِة علةِم التةاريِخك واسةرتواِح الةنفِس 

 ل ك واتعاِن الناِس ب حدا ِ ك   بنيض َّرطَ  يف املادِة اليت أراَد أ  ومَعدا فقاب:
ِم األعياِ  من و ِت األمِة الَوَسطك وَ َمَلِة و ِت امللِة الةيت مةدض اهلل ف حببُت أ  أََّ  من تراج ))

تعةةاى هلةةا الفضةةِل األوت وبسةةطك وجنبةةار الزمةةاِ  وأ ةةادِتك ور،وس  ةةل فضةةِل وأعضةةادِتك وأسةةاطني  
ك وفرسةا   ةل معر ةة ال يسةلمو  مةن   ل علمِ وأوتاِدتك وأبطاب  ل ملحمةةا وَّةجعا   ةل حةربا

عن الضرِبك ممن وقَ  علي  اختيار تتبِعي واختبارِيك وَلزضىن بلي  الطراً تطليب  الطعن وال خيرجو 
والةةطرارِيك مةةا يكةةو  متسةةقاً يف وةة ا التةة ليِ  درّتك منتشةةقاً مةةن روِع وةة ا التصةةنيِ  لوةةرتك فةةا 
 أ ةةةةادَر أحةةةةداً مةةةةن اخللفةةةةاِر الراَّةةةةدينك وأعيةةةةا  الصةةةةحابِة والتةةةةابعنيك وامللةةةةوِ  واألمةةةةراِرك والقضةةةةاةِ 
والعمةةةاِب والةةةولراِرك والقةةةرار وا ةةةد ني والفقدةةةاِر واملشةةةايخِ والصةةةلحارك وأربةةةاب العرفةةةا  واألوليةةةاِرك 
والن حةةةاِة واألدبةةةاِر والكتضةةةاِب والشةةةعراِرك واألطبةةةاِر واحلكمةةةارِ واأللبضةةةاِر والعقةةةاِرك وأصةةةحاب الن َحةةةِل 

ِرك مةةةن  ةةةل جنيةةةبا  يةةةداك ولبيةةةبا والبةةةدِ  واآلراِرك وأعيةةةاِ   ةةةل فةةةنا أَّةةةدر ممةةةن اتقنةةة  مةةةن الفضةةةا
ك وتنةةو  الّصةةَفديك وتوس ةةع  يف مةةادِة الكتةةاِب جعَلتةة  مةةن أوةةم   تةةِب الةةرتاجِمك والتةةاريِخ (1)(( مفيةةدا 

ك فدةل  ةا  هلة ا التنةوِ  والتوس ة ِ مةندجة قةد سةار علية ؟ك وة ا مةا سة طرحُ  يف  املصضنِفِة يف اإلسةاًِ
 ل ألزًَ نفَس  بتطبيق مندجا معنيا يف الرتتيِب؟ و ا املبحث مبي نًة و ا املندَجك وو

 : أولا 
ُ
دي منهج

َ
ف
ّ
 الص

ك وقد بةنيض وة ا الرتتيةَب يف مقد مةة ِ تابةِ  بعةَد أ م  لقد  ا  للصضفدي  يف مندجِ  ترتيبة خالة
لنةةةاِسك ملضةةةا  انةةت وةةة ِت األمضةةُة املرحومةةةُةك خةةرُي أمضةةةةا ُأخرجةةتم ل ))بةةنيض فضةةةَل األمضةةِة الوسةةةِطك وقةةاب: 

ك وقد قد رتضَب  تابَ  علع احلروِف وليس (2(() وأَّرف مّللة أبطل فضلدا املنصول من  ريوا...

                                 
 .1/27يُنظر: الّصَفديك خليل بن أمحد. الوايف بالوفياتك   (1)

 . 25/ 1ظر: املصدر السابقكيُن  (2)
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 .(1)(( وجعلُت ترتيَب  علع احلروِف وتبويِب ك وت ويب ولع  ب لي وهت يب  ))الوفياِتك فقاب: 

ةةدا  يك أل ض املةةؤلفني قةةد ك يفتصةةراً يف كلةة  نبضةة  علةةع أنضةة  بةةدأ  تابَةة  بسةةريِة خةةرِي البشةةِر حممض
 توسضعوا يف الس ريِة النبويضِة يف  تِب الس رَيِ واملغالِي فقاب: 

بكم وةةو الةة ي أتةةع  ةة ا الةةديِن القةةي م  علةةع أنضةة  ابتةةدأُت بةة  ِر سةةيِدنا حممةةدا رسةةوب اهلل  ))
صةةراًك وأسةةرُد أمةةَرت وسةراُج  ووةةاجةك وصةةاحُب التنبيةِ  علةةع وةة ت الش ةرعِة واملندةةاِجك فةة ك ُر ترَّتَة  يفت

يَةَرك وأطالوا اخلََّ فيدا  ما أطابوا اخلََّ...  .(2) (( مقتصراًك أل ض الناَس قد صنضفوا املغالَي والس 
  بدأَ بتوليِغ ترتيِب الرتاجِمك وبنيض َّرطَ  يف الرتتيِب علع احلةروِفك فة  َر أنضة  بةدأَ بالس ةريِة 

ك    روِف املعجِم من األلِ  بى الياِرك وقد استمدًَ الرتتيَب النبويِةك   ا مضدين لشرِف االسمِ 
قد أتيُت يف التةضرمَََِّة النضَبوِيضة ِ َا اَل ِ   َعن عرفانِة  َواَل يسةُ   ))املشرقيض للحروِفك يقوب الّصَفدي: 

اَر بعةةَدت مةةن ا مةةدين ِبَى المَفاِلةةل  ةةري ااِلط ةةَاِ  علةةع بةةديِ  َمَعانِيةةِ  َوبَةَيانِةة  وسةةردُت ك ةةَر مةةن َجةة
لةةِ  ِبَى  عصةةرِي َوأَبةمنَةةاِر لمةةاين الضةة ين أينةةَ  لوةةرُُوم يف روِع دوةةري  ض أك ةةُر البَةةاِقنَي مةةن حةةرِف األم
َحةةةاِد والعشةةةراِت واملئةةةةني  ُةةةُروِف وأتيةةةُت يف  ةةةل  حةةةةرفا ِ ةةةن َجةةةاَر ِفيةةةِ  مةةةن اآلم الميَةةةار علةةةع تةةةوايل احلم

 .(3) (( واأللوفِ 
مةةِة الكتةةاِبك وبنةةاًر ع لةةع كلةةي  ل ةة  فقةةد  ةةاَ  وةة ا وةةو مةةندُج الّصةةَفدي الةة ي ك ةةَرُت يف مقد 

ولكنم ول التًز الّصَفدي   ا املندج يف أجةزار الكتةاب؟ أً بنة  نَةدض عنة  يف بعةا األحيةا ؟ وة ا 
ةةةَرةِ التاليةةةِةك مبي نةةةًة مةةةا مةةةا أجةةةزاِر  وةةةو املةةةندُج الضةةة ي سةةةاَر عليةةة  الّصةةةَفدي داخةةةلَ  س وِلةةةحُ  يف الِفقم

ًَ الّصَفدي يف مندِجِ  أو اختلض من  يف بعِا األحياِ ؟.  الكتاِبك وول استقا
 
 

                                 
 .  1/28يُنظر: املصدر السابقك   (1)

 .1/28يُنظر: املصدر السابقك   (2)

 .  1/29يُنظر: املصدر السابقك   (3)
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 : ثانياا 
ُ
دي منهج

َ
ف
ّ
  الص

َ
 :الكتاب   أجزاء   داخل

 لقد قسضَم الّصَفدي مندَجُ  يف ترتيِب الرتاجِم بى قسمني:
ك (1)ا مضةدين بى عصةرِت ك   مةنم جةاَر مةنالقسُم األوُب: ا مةدو ك وك ةَر ب نضة  بةدأَ بةالنضيب

ةةدين يف َوةةَ ا المكتةةاِب تَّ ةةاً باسةةم النضةةيب صةةلع اهلل  ))وعلضةةَل الّصةةَفدي صةةنيع  بقولةة :  بةةدأت با مض
ةم أَبِية  حُمَمضةد أَيمضةا أِلَ  المََّ ةَة تضةاعفت واهلمةَة تسةاعفت َوأِلَ   َعَليمِ  َوسلم َ َ ِلي بةدأت ِ َةن اسم

ةةَص حلضةةًة بطةةرالين َودخةةَل ِبَى َحِقيَقةةِة َوةةَ ا التةضرمتِيةةِب مةةن  ةةالين واتسةةم َصةةاحَب َوةةِ ت التةضرمَََّةة ة تقمض
َدةا نقةوداً  ُةُروف وأسةرَد ِمنةم بَةار علةع احلم ل علم عامت  هَلَا لينك  ض من بعد َكلِةي أُرت ةب َأ َةار اآلم ِ مم

ك َوبِاللضِ  اإلمِعَ   .(2(() انَة بن  المَّ الر،وفيكو  هَلَا ِعنمد املت مِل َأو الكاَِّ  صروفة
القسُم الثاين: بدأَ الرتاجَم منم حرِف األلِ  بى حرِف اليارِ 
(3). 

ومةةن خةةاِب مةةروري علةةع أجةةزاِر الكتةةاِبك تبةةنيض يل أ ض ونةةا  خطةةوات أخةةر  مل يةةنص عليدةةا 
 الّصَفدي يف  امِ  عن مندجِ . 

ةةدينك فقةد اعتةة ةةِم األوِب: تةرجَم للمحمض ةةدين باسةِم اآلبةةاِر  مةةا ف مضةا يف القسم دض يف ترتيبِةِ  للمحمض
ك رك وقةد اعتةدض يف أ ةار اآلبةار بةاحلرِف األوِبك والثةاين أيضةاًك ويف بعةِا األحيةاِ  يعتةد  بةاحلرِف 
الثالةةِثك واعتةةدض بةةاحلرِف املقلةةوبِ ب صةةلِ  أيضةةاًك مثةةل: اهلمةةزِة علةةع نةةَّة اعتَّوةةا يةةارك واهلمةةزة علةةع 

 بالتاِر املربوطِة باعتباِر الوقِ  عليدا تكو  واًر. الواِو أيضاًك واعتدض 
وقةةةةةةد الةةةةةةطرَب املةةةةةةندُج عنةةةةةةد الّصةةةةةةَفدي يف عةةةةةةدِة موالةةةةةة ك وقبةةةةةةَل البةةةةةةدِر يف تولةةةةةةيِغ وةةةةةة ا 

 االلطرابك أود  أ م أولَغ بعَا األموِر اليت مل يعتدم  ا الّصَفدي يف ترتيِب احلروِف:
بابنك وبنتك وأبوك ال يعتدض  ددد 1  وأً يف الرتتيِب. الّصَفدي  

ك وتكو  و ِت األلقاِب بنفِس احلرِف. ددد 2  ي  ُر األلقاَب يف هنايِة  ل  حرفا
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ةةة مل يةة  رم الّصةَفدي أنضةة  اتبةةَ  أيض نةةو ا مةةن الرتتيةةِب لكةةنم بةةدا يل مةةن خةةاِب مةةروري علةةع د 3
ك وقةد ك ةَر أنضةة  أحسةُن ترتية ك وقةةد بيضنةُت كلةةي يف أجةزاِر الكتةاِب أنضةة  اسةتمدًَ الرتتيةَب املشةةرقيض با

 املبحثِ السادِس.

 ال يعتد  باب التعري  يف األ اِر. دد 4

 :املواضِع هذِه ومن

أنضةة  مل يعتةةد يف ترتيةةِب أ ةةاِر اآلبةةاِر علةةع الرتتيةةِب مةةن األلةةِ  بى اليةةاِرك بةةل بةةدأَ بةة  ِر  أواًل:
 آلباِر باأللِ  بى الياِر.اسم ا مدينك أبناِر ا مدينك وبعَد كلي بدأَ برتتيِب أ اِر ا

مل يبةةدأم بةةاهلمزِة ر ةةَم قولِةة  ب ض التحقيةةَق عنةةَدُت يف ترتيةةِب احلةةروِف وةةو اهلمةةزة أواًلك وقةةد  ثانيدداً:
 ك رُت كلي سابقاً.

 وفيما يلي جدول يوضح مواطن الخلل:
 مالحظا  بعددددددددددده قبلددددددددددددده ج/ص اسم الموضع م
1 
2 

 حممد بن آدً
 ن آر و حممد ب

2/129 
 129ك2/130

 حممد بن بدريس
 حممد بن آدً

 حممد بن آر و 
 حممد بن ألور

 
 

 
 ال يعتّد باحلرِف الثاينك وال باحلرِف الثالِثك يف بعِا األحياِ . ثالثاً:

 وهبا الجدوُل يوضُح بعضاً من هبا الخلِل:
 مالحظا  بعددددددددددده قبلددددددددددددده ج/ص اسم الموضع م
1 

2 

3 

4 

 حممد بن بكري 

 حممد بن احلارث

 حممد بن احلسني

 حممد بن الزبرقا 

2/185 

2/243 

2/250 

3/61 

 حممد بن بكار

 حممد بن حرب

 حممد بن احلسن

 لزبريحممد بن ا

 حممد بن بكتاش

 حممد بن أيب ح يفة

 حممد بن احلسن

- 
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 مالحظا  بعددددددددددده قبلددددددددددددده ج/ص اسم الموضع م
5 

6 

7 

8 

9 

 حممد بن عبد رب 

 حممد بن عبد الر،وف

 حممد بن قاوو 

 حممد بن يفتار

 حممد بن عبيد اهلل

3/166 

3/208 

4/251 

5/11 

5/21 

 حممد بن عبدة

 حممد بن عبد الرَّيد

 حممد بن قرطاي

 حممد بن يفلد

 حممد بن عبد اهلل

 حممد بن عبدوس

 حممد بن عبد الستضار

 حممد بن قنا  

 حممد بن مرلبا 

 حممد بن املتكَّ 
عنَد الّصَفدي فيما خيص ا مضدينك لكةنم بةالنظِر وو ت وي املوالُ  اليت اختلض فيدا الرتتيُب 

بى عةةدِد اخللةةِل الةة ي وقةةَ  فيةة  الّصةةَفديك يتضةةغ أنةة  لةةئيلة بالنسةةبِة لعةةدِد ا مةةدين الةة ي تةةرجَم 
ُ دقَة الّصَفدي يف ترتيِبِ  للحروِفك واهللُ أعلُم.  هلمم بك يفوق عددوم أل  حممدك مما يبني 

ك وأمضةةا يف القسةةِم الثةةاين فقةةد  اتبةةَ  الرتتيةةَب مةةن األلةةِ  بى البةةاِرك واسةةتمدًَ الرتتيةةَب املشةةرقيض
واعتةةةدض بةةةاحلرِف األوِبك والثةةةاينك والثالةةةِثك وبكا تشةةةابََ  احلةةةرُف األوُبك والثةةةاينك والثالةةةُثك أو  ةةةا  
األعةةاًُ حيملةةةو  االسةةةَم نفَسةةة ك و ةةةا  عةةدُد مةةةن يُةةةرتَجُم هلةةةم أ ثةةةَر مةةن  ا ةةةنَي علمةةةاً فرنةةة  يراعةةةي 

رَف األوَب من اسِم األِبك واعتدض بةاحلرِف املقلةوِب ب صةِلِ ك يف مثةِل اهلمةزِة علةع نةَّةا واعتباروةا احل
 يارك واهلمزة علع الواِو أيضاًك واعتدض بالتاِر املربوطِة باعتباِر انقا ا وار عند الوق .
ك وقبل البةدِر يف تولةيغِ  اخللةِل الةوارِد يف  وقد الطرَب املندُج عنَد الّصَفدي يف عدِة موال  ا

أجةةةةزار ِ تةةةةاِب الّصةةةةَفديك أود  أ م أولةةةةَغ بعةةةةَا األمةةةةوِر الةةةةيت مل يعتةةةةدم  ةةةةا الّصةةةةَفدي يف ترتيةةةةِب 
 احلروِف:
بابنك وبنتك وأبوك وأً يف الرتتيِب.   ال يعتد  الّصَفدي  

ك وتكو  و ِت األلقاب باحلرف نفس .   ي  ُر األلقاَب يف هنايِة  ل  حرفا

دي أنضةة  أتبةةَ  أيض نةةو ا مةةن الرتتيةةِب لكةةنم بةةدا يل مةةن خةةاب مةةروري علةةع مل يةة  رم الّصةةفَ  
ك وقةةد بيضنةُت كلةةي يف  ك وقةد ك ةَر أنضةة  أحسةَن ترتيةبا أجةزاِر الكتةاِب أنضةة  اسةتمدًَ الرتتيةَب املشةةرقيض

 املبحِث األوِب.

 ال يعتد باب التعري  يف األ اِر. 
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 :يأتي ما الكتاِب أجزاِء في للحروِف الّصَفدي ترتيِب في الخلل مواضَع ومن

أنضةة  ال يعتةةد بةةاحلرِف األوِبك الثةةةاينك والثالةةِثك يف بعةةِا األحيةةةاِ ك وفيمةةا يلةةي جةةةدوبة  أواًل:
 يولُغ عدًَ مراعاتِِ  لكلٍّ من و ِت األحرِف:

 مالحظا  بعددددددددددده قبلددددددددددددده ج/ص اسم الموضع م
  ألبي أرو  236ك 8/237 آرًو   
  أ تل أقعس 198ك 9/197 آقوش  
  أمة أً الكًر 220ك 9/221  آمنة  
  ةري ةرات 48ك 10/49  كم  
  لرعة ُلرمُلر 130ك 14/131 لرارة  
  سبكتكني سب  73ك 15/71 سبي   
  سراج سدي  78ك 15/80 سديد  
  سلموية سلم 15/191/190 سلمع  
  سلمة سلموية 196ك 15/197 سلما   
   عا  ط  15/275  اعة  
   رة  عا  276ك 15/277  وأب  
  سدلو  سدل 16ك 16/17 سدلة  
  سواد سديمة 20ك 16/21 سوادة  
  سوسنة سودي 26ك 16/27 سونج  
  سار سويد 32ك 16/33 سويبط  
  َّيث َّيبا  16/119 َّيبة  
  صفوا  صعصعة 179ك 16/180 صعب  
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 مالحظا  بعددددددددددده قبلددددددددددددده ج/ص اسم الموضع م
  طَّونة طاوس 237ك 16/238 ط   
  طيب طي 16/292 طيَّس  
  عبيد عبيد 19/284 عبيديس  
ك 19/376 عا   

20/1 
  علي عريب

  عكاَّة علي 20/20 عثما   
  - عطار 20/86 علي  
  عطضاف علوية 20/52 عطارد  
  عفا  عطايا 20/56 عطية  
  عزة عقيل 20/68 عريب  
 ر ا أراد مفرد  اب  لثًو  عب 24/267  اب  
   بوري و  ُ و اي 24/282  وور  
الجني   

 والحق
  لبابة  يكاوس 289ك 24/296

  مرة مروا  25/235 مرَّد  
  مرجي مسلم 25/293 مر ي  
وةةةو بةةةدأ با مةةةدين يف أوب  - حممود 24/107 حممد  

 األجزار وعاد وك رت ونا

  ُمزاِحم مرَّد 25/239 مرة  
  منجاب مندب 26/10 منجا  



 يف الرتتيبِ الصّفرديمنهج   الفصَ األوَّل :

 

58 

 مالحظا  بعددددددددددده قبلددددددددددددده ج/ص اسم الموضع م
  مارة ملكتمر 26/36 مكي  
  مموش مكي 26/39 ماًل  
  ملحا  مموش 26/44 مليكة  
و ةةةةةةةةا  اسةةةةةةةةم نصةةةةةةةةر يف  نصر ملي 51ك 26/56 وريرة وواَّم  

 .27بداية اجلزر 
  ملاً وقل 27/217 واب  
  وليد و ي  27/262 والد  
  يزيد يعقوب 28/6 يزدجر  
  يزيد يزيد 28/43 يزدار  
  يعقوب يعقوب 28/70 وبة اهلل  
  يونس يونس 29/179 يوس   
 

و ةةةةا  كلةةةةي وةةةةَو مةةةةامل يسةةةةتِقمم يف مةةةةندِج الّصةةةةَفدي يف ترتيبِةةةةِ  الةةةةرتاجم بةةةةاحلروِفك وبعةةةةَد أ م 
مةةندَج الّصةةَفدي يف الرتتيةةبك ومةةنم بعةةِد كلةةي االلةةطراَب الةة ي  -يف وةة ا املبحةةث  -ولضةةحُت 

ي حصَل يف بعِا الرتاجِمك س نتقُل بى املبحِث التايل ال ي سيكوُ  حوَب ماويةِة ترتيةِب الّصةَفد
لعناصةةةِر التسةةةميِة لديةةة ك وأقصةةةُد بعناصةةةِر التسةةةميِة ترتيةةةَب الكنيةةةِة واللقةةةِب والعلةةةِمك ووةةةل  ةةةا  لةةة  

 ترتيبة خالة ساَر علي  أً ال؟.
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ُ
سمية عناصر   ترتيب

َّ
 الت

 
قةةةِب والكنيةةةِة والعلةةةمِ يف تسةةةمية والقصةةةُد مةةةن ترتيةةةِب عناصةةةرِ التسةةةميِةك وةةةي العاقةةةُة بةةةني الل

.  األعاًِ
فينقسةةم االسةةُم يف اللغةةِة العربيةةِة بى عةةدِة أقسةةاًا مةةن حيةةِث النةةو ك ومةةن حيةةُث العةةددك ومةةن 

 .(1)حيث املشتق واجلامدك ومن حيث املقصوِر واملنقوِل واملمدوِدك ومن حيث النكرة واملعرفة
ُة وةةي: اسةةم دب علةةع َّةةيرا  ةةري معةةنياك ومةةن حيةةث تقسةةيم االسةةِم بى نكةةرةا ومعرفةةةاك فةةالنكر 

مثةةةل: تلميةةة ك طةةةائرةك واملعرفةةةُة وةةةو: اسةةةم دب علةةةع َّةةةيرا معةةةنياك واملعةةةارُف سةةةبعة أنةةةوا ا ووةةةي: 
الضةةمريك واسةةم اإلَّةةارةك واالسةةم املوصةةوبك وا لضةةع بةة ب واملضةةاف بى معرفةةةك واملعةةرف بالنةةدارك 

 .(2)والعلم
لُم بما اسمك أو  نيةك أو لقبك وس تطرق لتعريِ  وما يعني  يف و ا املبحث وو العلُمك والع

العلةةِمك ومةةا وةةي أقسةةاُم ك ومةةا العاقةةُة الةةيت ك روةةا الّصةةَفدي بةةني العلةةِم والكنيةةِة واللقةةِب؟ و يةة  
 رتضَب و ت العناصر عندما ترجَم ل عاً؟

 

                                 
ك تةغ: حممةد حميةي الةدين عبةد احلميةدك القةاورة: دار َّةرح َّة ور الة وبعبد اهلل بن يوسة . يُنظر: ابن وشاًك   (1)

تةغ: حممةد حميةي الةدين عبةد  َّةرح قطةر النةد  وبةل الصةد ك(ك ابةن وشةاًك عبةد اهلل بةن يوسة . 146الطائ ك )
ع ألفيةةة َّةةرح األينةةوين علةة(ك األينةةوينك علةةي بةةن حممةةد. 93ًك )1963ك مصةةر: مطبعةةة السةةعادةك 11احلميةةدك و

(ك 4/42ًك )1998ك بةةةةريوت: دار الكتةةةةاب العةةةةريبك 1ك تةةةةغ: حممةةةةد  حميةةةةي الةةةةدين عبةةةةد احلميةةةةدك ومالةةةةي ابةةةةن
ك 53تغ: نصر اهلل عبد الرمحنك الريةاع: مكتبةة الرَّةدك ) َّ ا العرف يف فن الصرفكاحلماويك أمحد بن حممد. 

 .(77ك 73ك 56

ك مكةة: دار 1ك تةغ: د. عبةد املةنعم أمحةد وريةديك ويةة الشةافيةَّةرح الكافيُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد اهلل.   (2)
 (.1/222ً  )1982امل مو  للرتاثك 
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 : أولا 
ُ
 : العلم   تعريف

بعينةة  يف َّيةةِ  أحوالِةة  مةةن  مةةن أصةةناف االسةةِم يف العربيةةِة العلةةمك ووةةو مةةا ُعلةةق علةةع َّةةيرا 
ك وأيضةةاً وةةو  ةةل اسةةِم معرفةةةا فدةةو معةةنية ومبةةنية ملدلولِةة  وحقيقتِةة ك والعلةةم (1)تكلةةم وخطةةابا وَ يبةةةا 

 .(2) يبة يعني مسمضات دو  قيداك فالتعبري عن )ليد( ووو الشمص املسمضع يكو   ضور وال
 : ثانياا 

ُ
 :العلم   أقسام

التقسةةةيماِتك وسةةة تناوُب يف وةةة ا املبحةةةِث التقسةةةيَم باعتبةةةار  للعلةةةِم عنةةةد الن حةةةاِة العديةةةد مةةةن
 . (3)أصالِت  يف العلميضة وعدً أصالت ك وباعتبار ولِع 

 :أقسام ثالثة فهو وضعه، باعتبار أما ـ 1

االسةةم: ووةةو مةةا ولةةع  الوالةةدا  أو مةةن يقةةًو مقامدمةةا لولةةدملا مةةن لفةةظا يُعةةرف بةة ك  -أ
 .(5)دا الكنيِةك والضلقبك ووو ماع(4)ويُطلق علع ال اِت أوالً 

(ك ويطلةُق  -ب ًّك  ةة)أيب بكةرك وأً  لثةًو الُكنيُة:  ل مر ضب بلايف يف صدرت أب أو أ
َسد:(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ)علع ال اِت بعد التسميةك قاب تعاى: 

َ
[ك 1]امل

 نية عبِد العز  بن عبد املطلب عّم النيب   (ژ ژ)فة
(6). 

                                 
ابن  (ك1/222ًك )1972ك 1ك تغ: أمحد اجلواريك وعبد اهلل اجلبوريك واملقربيُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن.   (1)

ًك 1998ت: دار الكتب العلميةةك ك بريو 1ك قدم : فوال الشعارك وَّرج َّل للزجاجيعصفورك علي بن مؤمن. 
 (. 6ًك )1993ك بريوت: دار اجليلك 2ك واملفصل يف علم العربيضة(ك الزيفشريك حممود بن عمر. 1/152)

 . 1/246يُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح الكافية الشافيةك   (2)

ً 1999ك الريةةاع: دار املسةةلمك 1ك ومالةةيدليةةل السةةالي َّةةرح ألفيةةة ابةةن يُنظةةر: الفةةولا ك عبةةد اهلل بةةن صةةا .   (3)
(1/112 .) 

ك 1ك تةةغ: طةة  سةةعدك وحاَّةةية الصةةبا  علةةع َّةةرح األينةةوين أللفيةةة ابةةن مالةةي يُنظةةر: الصةةبا ك حممةةد بةةن علةةي.   (4)
 . 1/108(ك الفولا ك عبد اهلل بن صا . دليل الساليك 1/213ً )1997القاورة: املكتبة التوفيقّيةك 

ك تغ: حممد عبد احلميدك بريوت: أولغ املسالي بى ألفية ابن ماليَّاب الدين بن يوس .  يُنظر: ابن وشاًك  (5)
 (. 1/127املكتبة العصريةك )

 .1/108يُنظر: الفولا ك عبد اهلل بن صا . دليل الساليك   (6)
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ُسةةةةمضع أو -ج
ليةةةةن العابةةةةدينك وأنةةةة   ) َلةةةةعِت ك  ةةةةة اللضقةةةةُب:  ةةةةل مةةةةا أَّةةةةعر برفعةةةةِة امل

ك ويطلةةةةةق علةةةةةع الةةةةة اِت بعةةةةةد التسةةةةةميِةك وأَّةةةةةعر  ةةةةةدحا أو كً ا املةةةةة موِ ك (1)( النضاقةةةةةة
(  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى: والرَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيِدك ومنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .(2)[171]النسار:

 اعلةمم  ))وي وُب الّصَفدي يف تعريفِ  هل ت األقسةاًِ بى مةا كوةَب بلية  معظةُم الن حةاِةك فيقةوُب: 
ًّ...ك وبمةةا أ  ُيشةةِعَر برفعةةِة املسةةمضع   أ ض الةةدابض علةةع معةةنيض مطلقةةاً بمةةا أ  يكةةوَ  مصةةدضراً بةة با أو ُأ
ك وملةةةةِي الن حةةةةاِةك وبمةةةا أ  ُيشةةةةِعَر ِبَضةةةةَعِة  ةةةةِة اإلسةةةاًِ  ةةة نِ  الناقةةةةِةك وُماعةةةِب األِسةةةةنضة...ك وُحجض

ُيشةةِعر بواحةةدا مندمةةا بةةل ُأجةةرَِي عليةة  كلةةي  املسةةمضع  ُجَحةةع...ك وأيب العِةةََّك والَعَكةةوض ك وقةةد ال
...ك فدةة ت  لواقعةةةا َجةةَرت مثةةل:  سةةيِل املائكةةِة...ك وصةةاِ  َجةةَزرة...ك وكي الر مضةةةك وَحةةيمَص بَةةةيمصا

ًُ الثا ِة تسمضع األلقاب  .(3(() األقسا
 ويةةر  الّصةةَفدي أ ض أيض اسةةما لةةيس مةةن وةة ا التقسةةيِم فدةةو اسةةمة خةةال  ةةة)ليدك عمةةرو(ك  

 ك ويقصد ب لي أ ض العلَم ينقسمُ بى: (( و ا وو العلم ))يقوب: 
الكنيِةك واللضقِبك واالسِمك وقد عرضف الكنيَة يف بادِف األمِرك لكنض  مل ية  رم أّ  وة ا التعريةَ  

اعلةم أ ض الةدابض علةع معةنيض مطلقةاً بمةا أ   ))للُكنيِةك و  نة  يةر  أ ض القةارَف سةيدر  كلةيك فقةاب: 
ك وأً سلمة( ًّ  ة )أيب بكر وأيب احلسن( أو  ة )أً  لثًو  .(4(( ) يكوَ  مصدضراً ب با أو ُأ

 :ولفِظه أصالِته، باعتبار أما ـ 2
قد يكوُ  العلُم مفرداً  ة )ليةدك وعمةرو(ك  ))فينتقل الّصَفدي بى تقسيما آخَر للعلِمك ويقوب: 
ِجغك وأَُدد(ك وبمةةةةا منقةةةةوب مةةةةن ووةةةةو بمضةةةةا مروةةةةلك ووةةةةو الةةةة ي اسةةةةُتعِمَل يف  ةةةةري العَ  َلميةةةةة  ةةةةة )َمةةةة م

مصدر ا ة )َسعمدك وَفضمل( أو من اسم فاعل ا ة )عةامرك وصةا (ك أو مةن اسةم مفعةوبا  ةة )حممةدك 
ومسةةةةعود(ك أو مةةةةن أفَعةةةةل التفضةةةةيل ِ ةةةةة )أمحةةةةدك وأسةةةةعد(ك أو مةةةةن صةةةةفةا  ةةةةة ) قيةةةة ك وسةةةةلوب(ك 

                                 
 . 1/127يُنظر: ابن وشاًك َّاب الدين بن يوس . أولغ املساليك   (1)

 . 109ك 1/108اهلل بن صا . دليل الساليك  يُنظر: الفولا ك عبد  (2)

 . 47ك 1/46يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

 . 1/46يُنظر: املصدر السابقك   (4)
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مةةاعا  ةةة )أبةةاَ ك وينضةةر( أو مةةن فعةةلا  منقةةوب مةةن اسةةم عةةني ا ةةة )أسةةدك وصةةقر(ك أو مةةن فعةةلا  وبّمةةا
 مضار ا  ة )يزيدك ويشكر(.

وقةةد يكةةوُ  العلَةةُم مر بةةاً بمةةا مةةن فعةةلا وفاعةةل  ةةة )تةة بضَط َّةةراًك وبَةةةَرَق  ةةرُت(ك وبمةةا مةةن مضةةافا 
 .(1)(( ومضافا بلي   ة )عبد اهلل(ك وبما من ا ني قد رُ  با وُجِعا  نزلة اسما واحد ا ة )سيبوي ( 

ن وةة ا  القسةةما  معةةروفني لةةد  األقةةدمنيك وبَّنةةا ُعرفةةا مةةن ابةةن جةة ك الةة ي يةةر  أ ض ومل يكةة
ف صل انقسامدا لربا : أحدملا: ما  ا  منقةواًلك واآلخةر:  ))و ين القسمني ملا األصلك قاب: 

 .(2)(( ما  ا  مرَواً من  ري نقل
ك     ما ك ر محضاد الثمايل:و ا  القوب يف تقسيمِ العلِم بى مرولا ومنقوبا  ا َة م اوبا

 ك ويُنسب بى سيبوي  .(3)األعاً منقولة ومرولة ووو م وب األ ثرين األول:
 ك وينسب بى سيبوي  أيضاً.(4)األعاً  لدا منقولة وليس فيدا مرول الثاني:

                                 
 بتصرف.  1/47يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

ك دمشةق: 1ك تةغ: حسةن ونةداويك وار َّةعرار ديةوا  احلماسةةاملبدغ يف تفسةري أ ةيُنظر: ابن ج ك أبو الفتغ.   (2)
 (. 5ًك )1987دار القلمك 

ك تةةغ: حممةةةد َّةةةرح َّةةافية ابةةن احلاجةةةبك واإلسةةرتاباكيك حممةةةد بةةن احلسةةن. 5يُنظةةر: ابةةن جةةة ك عثمةةا .املبدجك   (3)
(ك وأبو حيا ك 3/262ًك )1975الزفزافك وحميي الدين عبد احلميدك ونور احلسنك بريوت: دار الكتب العلميةك 

ك 1د. رجةةب عثمةةا ك و ك تةةغ: د. رمضةةا  عبةةد التةةوابك وارتشةةاف الضةةرب يف لسةةا  العةةربحممةةد بةةن يوسةة . 
ك تةةةغ: حسةةةن التةةة ييل والتكميةةةل(ك أبةةةو حيةةةا ك حممةةةد بةةةن يوسةةة . 2/963ًك )1998القةةةاورة: مكتبةةةة اخلةةةاجنيك 

ملقاصةةد واملسةةالي بشةةرح ألفيةةة تولةةيغ ا(ك املراديكحسةةن بةةن قاسم.307ك2/309ونةةداويك دمشةةق: دار القلةةمك )
 (.1/173ًك )2001ك القاورة: دار الفكر العريبك 1ك تغ: د.. عبد الرمحن علي سليما ك وابن مالي

املسةةاعد علةةع تسةةديل الفوائةةد َّةةرح ابةةن عقيةةل علةةع تسةةديل الفوائةةد يُنظةةر: ابةةن عقيةةلك عبةةد اهلل بةةن عبةةد الةةرمحن.   (4)
(ك وأبةو حيةا ك التة ييل والتكميةلك 1/126ًك)1980ار الفكةرك ك دمشةق: د1ك تغ: حممةد بر ةاتك والبن مالي

ك سةةعد الغامةةديك رسةةالة د تةةوراتك جامعةةة أً القةةر ك  ليةةة اللغةةة َّةةرح اجلزوليةةةك األبةة يك علةةي بةةن حممةةد. 2/308
ك تةةغ: ملةةُ  اهلوامةة ِ يف َّةةرِح اجلوامةة ِ (ك والسةةيوطيك عبةةد الةةرمحن بةةن أيب بكةةر. 567ك1/568هك )1406العربيضةةةك 

ك الكويةةةت: دار البحةةةوث العلميةةةةك عبةةة د. (ك املةةةراديك حسةةةن بةةةن قاسةةةم. 1/247ًك )1979د العةةةاب سةةةامل مكةةةًر
 (.1/173توليغ املقاصد واملسالي بشرح ألفية ابن ماليك )
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 .(2)ك ووو منسوبة أليب بسحاق الزجضاج(1)األعاً  لدا مرولة الثالث:
و ا التقسةيِم بى مةا قالة  الن حةاُةك فية  ُر الزيفَشةري أ ض العلةَم ينقسةم وقد كوَب الّصَفدي يف 

)بةةرق  ةةرتك تةة بضط َّةةراً(ك أو  ةةري َّلةةةا وجعةةا  )ليةةدك وعمةةرو(ك ومر ةةبا بمةةا َّلةةة  ةةة بى: مفةةرد ا 
)عبةةد منةةةافك وامةةر ر القةةيس(ك وأيضةةةا  ا ةةاً واحةةداً  ةةةة)بعلبي(ك أو مضةةافا أو مضةةاف بليةةة   ةةة

ك واملنقوب عنةد الزيفشةري علةع سةتِة أنةوا : منقةوب عةن اسةم عةنيا  ينقسم العلُم ب ى منقوبا ومرولا
)حةةةامك  ) ةةةورك وأسةةةد(ك ومنقةةةوب عةةةن اسةةةما معةةة   ةةةة)فضلك وبيةةةاس(ك ومنقةةةوب عةةةن صةةةفةا  ةةةة  ةةةة

أو أمةةر ا ةةة)ينرك تغلةةب اصةةمت(ك ومنقةةوب عةةن  ونائلةةة(ك ومنقةةوب عةةن فعةةلا بمةةا مةةاعا أو مضةةار  ا
ك واملروةةةل عنةةةدت علةةةع )ببةةةةض( ووةةةو تسةةةم صةةةوتا  ةةةة ية لعبةةةد اهلل بةةةن احلةةةارثك ومنقةةةوبا عةةةن مر ةةةبا

وااورُ تقسةيِم الزيفشةري  مة خوكة مةن  ةاًِ ابةن جة  حيةث ابتةدأ احلةديَث ك (3)نوعني: قياسي وَّاك
ك (4)(( انقضةع العلةم املفةرد )) عن املنقوِبك   احلديث عن املروِلك وبعد انتداِر احلديِث عندما قاب:

لةةَم املضةةاَف   العلةةَم املر ةةبض تر يبةةاً مزجيضةةاً  ةةو: حضةةرموت وبعلبةةيك   العلةةَم اجلملةةة   ك ةةر الع
اللفةِظك ولةيس مةن ك وابن ج  ك ر و ا التقسيَم  ة ت اهليئةة املتداخلةةك مةن قبيةل (5) و ت ب ط َّراً 

يف أ ض وة ت األقسةاًِ  قبيل الول ك بال أ ض ونا  ُ اًة سلكوا مسلكاً آخَرك ووو مسةلُي أ لةِب الن حةاةِ 
)املروةةل واملنقةةوب(ك  األربعةةةك وةةب أ م تكةةوَ  منفصةةلًة القسةةم األوب )املفةةرد واملر ةةب(ك والقسةةم الثةةاين 

... ومنقةةةةةوب ووةةةةةو  وينقسةةةةةم بى مروةةةةةلا  فصةةةةةل: ) ))ك وابةةةةةن وشةةةةةاً حيةةةةةث يقةةةةةوب: (6) ةةةةةاجلزويل
 .(7) (( وبى مر ب ... (   قاب بعد ويف فصل آخر: وينقسم أيضاً بى مفردا  زيد الغالب

                                 
ك السةةةيوطيك عةةةد الةةةرمحن بةةةن أيب بكةةةر. ملةةة  3/308يُنظةةةر: أبوحيةةةا ك حممةةةد بةةةن يوسةةة . التةةة ييل والتكميةةةلك   (1)

 . 147ك 1/148 اهلوام ك

(. 8ك9ك  ةةث منشةةور يف الشةةبكة العنكبوتيةةةك )املروةةل واملنقةةوب عنةةد النحةةاةيُنظةةر: الثمةةايلك د.محضةةاد بةةن حممةةد.   (2)
142940http://uqu. edu. sa/page/ar/ . 

 .9...ك6يُنظر: الزيفشريك حممود بن عمرو. املفصل يف علم العربيضةك   (3)

 .5يُنظر: ابن ج ك عثما . املبدجك   (4)

 .31... 6ك 5يُنظر املصدر السابقك   (5)

 . 63يُنظر: األب يك علي بن حممد. َّرح جلزوليةك   (6)

 .113ك1/114يُنظر: ابن وشاًك عبد اهلل بن يوس . أولغ املساليك   (7)

http://uqu.edu.sa/page/ar/142940
http://uqu.edu.sa/page/ar/142940
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وأَّةةةاَر ابةةةُن احلاجةةةِبك وابةةةُن املوفةةةِق بى أ ض وةةة ا التقسةةةيَم الةةة ي ك ةةةرتُ الزيفشةةةري  فيةةة  خلةةةطة 
 .(1)وتداخل وليس بصحيغك وأعت ر الشاطيب  عند و ا التداخِل يف عبارِة ابن مالي يف األلفية

ك والّصةَفدي (2)األينةوينقال  الزيفشري أبةو حيضةا ك وابةن مالةيك وابةن عقيةلك و  وكوَب بى ما
 كوب بلي  الن حاُةك فلم خيرجم عمضا قالوت يف العلِم وأقساِم . يف اختيارِت و ا ي وب بى ما

قب   والكنية ، العلم ، ترتيب: ثالثاا 
َّ
 :والل

ُربض سائلا يف العربيضة يقوب: ما الصواب يف قولنا: الشيخ حممد ينس الدين ابن قيم اجلوليضةك 
ينةةُس الةةديِن حممةةد بةةن قةةيم اجلوليةةةك أً حممةةد ينةةس الةةدين...ك أً حممةةد الشةةيخ؟ ووةة ا أً الشةةيخ 

يعنينا يف و ا املبحث ووو نسق اللضقب واالسمِ والُكنية بكا اجتمعت ف ي دا أحق بالتصدير أو  ما
 الت خري؟.

ك وقاب:  بني الكنية ترتيب  وال ))لقد أعَطع ابن وشاً املتكلَم اخلياَر يف ترتيِب و ت األقساًِ
 و ريواك قاب الشاعر:

ــصه ع مــــرَ     ــو زَفــ ــ  أرب ــ ــمَ بِاللرَّــ  أرق سَــ
 

(3) 
 

                                 
ك تغ: د. موسع العليليك بغداد: مطبعة العةاينك صلاإليضاح يف َّرح املفيُنظر: ابن احلاجبك عثما  بن عمر.   (1)

ك مر ةةز بحيةةار الةةرتاث اإلسةةامي املباحةةث الكامليةةة َّةةرح املقدمةةة اجلزوليةةة(ك ابةةن املوفةةقك أبةةو حممةةد قاسةةم. 1/69)
املقاصد الشافية يف َّرح اخلاصة /ب (ك الشاطيبك ببراويم بن موسع. 1/154ك )1181جامعة أً القر ك رقم: 

 (.1/372ًك )2007ك مكة املكرمة: مر ز بحيار الرتاثك 1د. ببراويم البناك وك تغ: الكافية

ك ابةةن وشةةاًك عبةةد اهلل بةةن يوسةة . 963...ك 2/961يُنظةةر: أبةةو حيةةا ك حممةةد بةةن يوسةة . ارتشةةاف الضةةربك   (2)
ك ابةةن 249...ك 247ك ابةن مالةةيك حممةد بةةن عبةد اهلل. َّةةرح الكافيةة الشةةافيةك 127...ك 123أولةغ املسةةاليك 

 . 61...ك58ك األينوينك علي بن حممد. َّرح األينوينك127...ك125عقيلك عبد اهلل بن عبد الرمحن. املساعدك

ك بةريوت: دارالكتةب 1ك بميل يعقوبك وَّرح املفصل للزيفشريالبيت لر،بة يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي.   (3)
،بة وةو الة ي قالة  لعمةر بةن اخلطةابك كلةي (  وليس يف ديوان ك وال  كن أ  يكو  ر  3/71ك ) 2001العلميةك 

وةك ومل يعتَّت أحد من التابعني فضًا عن املمضرمني. ووو لعبد اهلل بن  يسبة أو ألعرايب يُنظر: 145أن  توت سنة 
ك القةاورة: مكتبةة 1ك تغ: عبةد السةاً وةارو ك وخزانة األدب ولب لباب العربالبغداديك عبد القادر بن عمر. 

 .1/121(ك وألعرايب يُنظر:  األلوريك خالد بن عبد اهلل. َّرح التصريغ 156ك 5/154اخلاجنيك ) 
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 وقاب حسضا :
 أجََِ هال ك  م ض ومَا اهَترجََّ عَرَ   ا ِ 

 
 سَـــم عَنا بـــ  سالرَّ لسَـــعَد  أبـــي عَمَـــرِو 

 

(1) 
  لِة:وقد اختاَر ابن وشاً روايًة  ري مشدورةا لبيت ابن ماليا يف ألفيضت  يف و ت املس

ــا   ــةً وَلرقربَـــــ ــ  وَكننَيَـــــ ــــ ــمَاً أتـر  وَاسَـــــ
 
 

    ـــــوَا   صَــــــ  بَا ـــــرََُ ارا سَُ سـ   وَأخ ّـَ
 

 
 والصواب عند ابن مالي ت خري اللقِب بكا صحب سو  الكنية ووو االسم:

ــ  بَا   ــوَاها صَـــ ــ ــرََُ ارا سَُ سـ  ــ  وَأخ ّـَ
 

 
قةةَب وةةب تةة خريت يقتضةةي أ ض اللض  ويف نسةةمةا مةةن اخلاصةةِة مةةا ))  علضةةق علةةع األوى بقولةة : 

 .(2)(( )أيب عبد اهلل أن  الناقة وليس   لي( عن الكنية  ة
 وأما الّصَفدي ف وَب بى تقدِ  اللضقِب علع الُكنيِةك والكنيةِ علع االسِم   النسبة.

  النسةبة بى  -يقصةد ونةا االسةم -تُقةدً اللضقةب علةع الُكنيةةك والُكنيةة علةع الَعلةم ))يقوب: 
ى األصِل   بى امل وِب يف الفرو ِ   بى امل وِب يف االعتقاِد   بى الِعلمم أو الصناعِة البلِد   ب

أو اخلافِة أو السلطنِة أو الولارةِ أو القضاِر أو اإِلمَرةِ  أو املشةيمِة أو احلةِج أو احلرفةِة  ّلدةا مقةدًة 
 .(3)(( علع اجلمي 

ولارَةك والقضةةاَرك واألمةةراَرك واملشةةيمَة واحلةةَجك علةةع وقةةدضً الصةةفدُي ونةةا اخلافةةَةك والسةةلطنَةك الةة
فتقةوب يف اخلافةِة: أمةري املةؤمنني الناصةر لةدين اهلل أبةو العبةاِس  ))االسِمك والكنيِة واللضقِبك وقةاب: 

أمحةةةد السةةةامرّي...ك وتقةةةوب يف السةةةلطنِة: السةةةلطا  امللةةةي الظةةةاور ر ةةةن الةةةدين أبةةةو الفةةةتغ بيةةةَّس 
الولراِر: الوليرة فةا  الةدين أبةو  ة اك وتسةرُد اجلمية  َ مةا تقةدضً   تقةوب: الصاحلّي...ك وتقوب يف 

ولير فا ك وتقوب يف القضار   لي: القالي فا  الدينك وتسةرُد البةاقي  مةا تقةدضًك وتقةوب يف 
األمةةرار  ةة لي: األمةةري فةةا  الةةدينك وتسةةرُد البةةاقي بى أ  وعةةَل اآلخةةر وايفتةة  الةةيت  ةةا  يُعةةرف 

                                 
ك ومل أقةة  عليةة  يف 1/129البيةةت حلسةةا  بةةن  ابةةتك يُنظةةر: ابةةن وشةةاًك عبةةد اهلل بةةن يوسةة ك أولةةغ املسةةاليك   (1)

 ديوان .

 .131...ك 1/128يُنظر: ابن وشاًك عبد اهلل بن يوس . أولغ املساليك   (2)

 . 1/47نظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُ   (3)



 يف الرتتيبِ الصّفرديمنهج   الفصَ األوَّل :

 

67 

ةةرك أ ثةةر الروايةةةك أو اإلمةةاً  ةةاك وتقةة وب يف أَّةةياِا العلةةِم: العاضمةةة أو احلةةافظ أو املسةةند فةةيمن ُعم 
الشيخ أو الفقية  وتسةرُد البةاقي بى أ م ختةتَم اجلمية  باألصةويّل أو النحةوّي أو املنطقةّيك وتقةوب  أو

زضار أو العطضةةةار يف أصةةةحاِب احلِةةةرِف: فةةةا  الةةةدينك وتسةةةرُد اجلميةةة  بى أ م تقةةةوب: احِلرفةةةة بمةةةا البةةة
 .(1)(( اخليضاو أو

ًَ اخلافةَة والةولارَة واإلمةرَةك والسةلطنةَ واملشةيمةَ والقضةاَر  ونظراً بى ما قالة  الّصةَفدي جنةدت قةدض
علةةع االسةةِم واللضقةةِب والُكنيةةِةك أمةةا احِلرفةةة فكةةا  هلةةا التةة خري بعةةد سةةرِد اجلميةة   مةةا ك ةةر يف آخةةر  

لقةِب علةةع الُكنيةِةك والُكنيةةِة علةع االسةِم ومل وعةةلم التة خري يف كلةةي  امةِ ك ومندُجة  وةةو تقةدُ  الض 
ةّي البكةرّي  أل ض قلةت: القر فر   ا  النسُب بى أيب بكةِر الصةد يق ))الرتتيبك وقاب:  َّةي الّتيمم

ك و  نّةة  ونةةا (( اً أعةةم  مةةن أ م يكةةوَ  تيمةةاًك والتيمةةي  أعةةم  مةةن أ م يكةةوَ  مةةن ولةةد أيب بكةةرشةةيقر 
   ض اللقَب يكوُ  باألعم ك وقد خال  ابن وشاً يف و ا الرتتيِب.ير  ب

وحكةةةع السةةةيوطي أنّةةة  َفِدةةةم مةةةن ابةةةن مالةةةي وجةةةوب تقةةةدِ  الكنيةةةِة علةةةع اللضقةةةِب فةةةا يصةةةغ: 
أي  –وب   ةةا   ))الصةديق أبةو بكةةرك وال ابةن القةي م اجلوليةةة الشةيخ تقةي الةةدين...ك حيةث قةاب: 

جةوال تقدضمة  علية ك ومقتضةع تعليةل ابةن مالةي: امتنةا  تقد ِة  م  الكنيةِة فالة ي ك ةروت  -اللقب
ك فقةةةاب: (( عليةةة ك ووةةةو املمتةةةار ترتيةةةَب بةةةني  ال ))ك وأمةةةا االسةةةم مةةة  الكنيةةةة فقةةةد وافةةةَق ابةةةن وشةةةاًا

 .(2)(( االسِم والكنيِةك قاب ابن الصائم: واألوى تقد   ري األَّدِر مندما
لن حةاِةك وقلّمةا تقةدً اللضقةب عةن االسةمك فالغالةب أما اللضقُب فوجب ت خريت عن االسِم عنةد ا

أي  -فركا  ا  م  االسةم ))عنَد أيب حيا  ت خرُي اللضقِب عن االسِم وقلض التقدُ  يف كليك قاب: 
 فالغالب أ  يت خَر وَقلض تقد ُمُ   قول : -اللضقب

ــم    ــراً خري هــــ ــبه ع مــــ ــبُ اا الكلــــ بــــ
 (( زَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباً

 

(3) 
يُةؤخُر اللقةُب عةن االسةم ِ ةة)ليد ليةن  ))وجةوب تة خرِي اللضقةِبك فقةاب: وكوب ابن وشةاًا بى 

                                 
 . 1/47يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 . 1/246يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك   (2)

 . 2/964يُنظر: أبو حيا ك حممد بن يوس . ارتشاف الضربك   (3)
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وقةةةاب ابةةةن  (1)(( بكا اجتمةةة  االسةةةُم واللضقةةةُب وجةةةَب تةةة خرُي اللقةةةبِ  ))ك وقةةةاب أيضةةةاً: (( العابةةةدين(
 وشاًا يف التقد : ر ا يُقدضً  قول :

 (( أر را ابض  م جَيَق يَا عَمَرو وَجَد َّي
 

(2) 
ًَ اللضقةةةَب علةةةع االسةةةِمك بةةةل قدضمةةة  علةةةع ومل يوافةةةق الّصةةة َفدي ابةةةن وشةةةاً يف كلةةةيك حيةةةث قةةةدض

اجلميِ  سواًر االسم والكنيةك و ا  السيوطّي موافقاً أليب حيضا  يف كليك وك ر تعليةل ابةن مالةي 
منقةةوب مةةن اسةةم  ةةري انسةةا   ةةة)بطةك  -أي اللقةةب  -ب نضةة  يف الغالةةبِ  ))و ةةريت قةةاب ابةةن مالةةي: 

تقدً تووضم السامُ  أ ض املراَد مسةمضات األصةلّيك وكلةي مة مو  بتة خرِت فلةم يعةدب عنة ك وقُةّفة(ك فلو 
وعلضل   ريت ب نض  أَّدر من االسم  أل ض العلميضَة م  َّير من مع  النعِتك فلو أتع ب  أوالً أل   

ٺ )ك وعلةةةةةع رأي السةةةةةيوطي محةةةةةَل الشةةةةةيخ عبةةةةةد اهلل الفةةةةةولا  قولةةةةة  تعةةةةةاى: (3)(( عةةةةةن االسةةةةةمِ 

[ك واآليةةةات األخةةةر  الةةةيت فيدةةةا تقةةةد  للضقةةةِب علةةةع 171]النسةةةار:( ٺ ٺ ٺ ٿ
االسةةةمك بكم تقةةةدضً اللقةةةب خةةةاَف الشةةةائ   ألنضةةة  األَّةةةدرك فقةةةد  ةةةا  نصةةةار  العةةةرِب يف اجلاوليةةةة 
يعّبدو  أ اروم للمسيغ ال لعيسعك  الشاعر املتلم س خاب طرفة بن العبد فقد  ا  ا   جرير 

وةةول   ةةا يةةدب علةةع َّةةدرةِ لقةةِب املسةةيِغ أ ثةةَر مةةن االسةةِمك ويةةر  الفةةولا  أنةة  البةةن عبةةد املسةةيغك 
تصحيغ عبارِة األلفيضة  ا ك رت بعا الُشرضاح  ألجل موافقِة م وِب اجلمدوِرك ووو اجلوالك معل اً 

 .(4)(( أل  ابن مالي ي  ر رأي  يف املس لةك وب   ا  م وُب اجلمدورِ أرجغ ))كلي بقول : 
ا  و ا رأي الن حاِة يف اجتما  االسِم م  الُكنيِة م  اللقِبك حيث خالَ  الّصَفدي ابن فك

وشةةاًك واجلمدةةورك يف اخليةةارِ يف التقةةدِ  والتةة خرِيك وخةةالَ  ابةةُن مالةةيا أيضةةاً يف وجةةوِب الةةةت خرِي 
بةاجلوالِ عنةدومك للضقب علع الُكنيِة واالسِمك لكنض تقةدَ  الضلقةِب علةع االسةِم بكا  ةا  أَّةدر فدةو 

وكوب الّصَفدي بى تقدِ  اللقِب علع االسمِ والكنيِةك واخليار يف التقدِ  والت خري يف نظري وو 

                                 
ك وابةةن وشةةاًك عبةةد اهلل بةةن يوسةة . َّةةرح 1/127ك عبةةد اهلل بةةن يوسةة . أولةةغ املسةةاليك يُنظةةر: ابةةن وشةةاً  (1)

 . 172َّ ور ال وبك 

   1/127يُنظر: ابن وشاًك عبد اهلل بن يوس . أولغ املساليك   (2)

 . 2/246يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام    (3)

 . 1/110دليل الساليك  يُنظر: الفولا ك عبد اهلل بن صا .  (4)
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الصةةوابك أل ض الشةةدرة يف اللقةةِب والكنيةةِةك ختتلةة  مةةن َّةةمصا بى آخةةراك فةةالبعا يةةر  أ ض لقبَةة   
ك والعكةةس صةةحيغك و ةةة لي يف الكنيةةة ر ةة ا يةةر  الةةةبعُا أ ض   فقيةة ا أَّةةدر مةةن لقبةةة   محةةدث ا

  نَيت  أَّدَر وأعمض من لقِب ك ل لي اخليار يف التقد ِ والت خريِ للمتكلِم وو الصوابك واهلل أعلم.
يةرات  وعلع و ا نرد علع السائِلك ونقوب: الشيخ حممةد تقةي الةدين بةن قةيم اجلوليةةك علةع مةا

ي الةةةةةدين بةةةةةن قةةةةةيم اجلوليةةةةةة يةةةةةرات الّصةةةةةَفديك نقةةةةةوب: العامةةةةةة الشةةةةةيخ تقةةةةة الن حةةةةةاُةك أمةةةةةا علةةةةةع مةةةةةا
 ك وس ق  برك  اهلل تعاى علع أ ثر من و ا يف السطور التالية.(1)حممد...

ورَد يف القةةةرآ  الكةةةر  َّةةةاوداً لقاعةةةدة الرتتيةةةِب بةةةني أقسةةةاًِ العلةةةِمك وأ ض  واختةةة  الصضةةةيداوي  مةةةا
مسةمضعك أ م يُةؤخضر  أوجب الن حةاُة بكا اجتمة  اسةم ولقةب علةع ))األمَر مرجع  للمتكل ِمك ويقوب: 

م أجالوا التقدَ  والت خرَي  اللقُبك وو ا ال ي أوجبوت تفري ة وتقييد ال مسو ض ل ك ومن الغرائب أهنض
َّيعةةاًك بكا اجتمةة  اسةةم و نيةةةك أو  نيةةة ولقةةب ولكةةندم يصةةّرو  علةةع أ ض اللقةةَب وةةب أ  يتةة خَر 

ًَ اللضقَب ع ٺ )لةع االسةِم مةراتا عديةدةك قةاب تعةاى: عن االسِمك  ل كلي م  أ ض القرآَ  قدض

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) [ك وقول : 171]النسار: (ٺ ٺ ٺ ٿ

[ك 45]آب عمةةةةةةةرا :( ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)[ك وقولةةةةةةة  تعةةةةةةةاى: 157]النسةةةةةةةار:( ڃ
ك وقد تقدضًك وعيسع اسمة وقد ت خضر.  فاملسيُغ يف اآلياِت الثاث لقبة

 .(2)(( جلواِب: ب ض قليَل القرآِ  ليس بالقليلِ فركا قاب قائلة: و ا ال ي أوردت  قليلة. قلنا يف ا
أما أوُل التاريِخ فكا  هلم االختاُف يف الرتتيِبك ولكن األ لبية َ ةا  تابعةاً ملةا ك ةرت الن حةاُة 
يف كليك فاملةُح يب يورد مندج  يف الرتتيِب ويقوب: أبتدُف باالسِم   باللضقِب ب  اتفق   بالُكنيِةك 

 .(3(() النسبَة بى البلِد   األصِل   امل وِب  الباً  وأك ُر بعد كلي
وبعةةةَد بيضةةةاِح ترتيةةةِب العلةةةِم والكنيةةةِة واللقةةةِبك س ولةةةُغ وةةةل التةةةًز الّصةةةَفدي برتتيةةةِب عناصةةةِر 

 التسميِة  ما ك َر أً ندض عن كليك وول  ا  ونا  تناقا يف  اًِ الّصَفدي أً ال؟.

                                 
 . 2/195يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 (.2/847ًك )1999ك دمشق: دار الفكرك 1ك والكفافيُنظر: الصيداويك يوس .   (2)

حيبك حممد أمني بن فضل.   (3)
ُ
 (.1/4ك بريوت: دار صادر )خاصة األ ر يف أعيا  القر  احلادي عشريُنظر: امل
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 : رابعاا 
ُ
 : الكتاب   اء  أجز يف التسمية   عناصر   ترتيب

 لقد ك ر الّصَفدي سردت لعناصر التسميةِ علع النحِو التايل:
تقةةد  اللقةةِب علةةع الكنيةةِةك والكنيةةِة علةةع العلةةمِ   تنسةةُب بى البلةةِد   بى األصةةِل   بى  -

  بى املة وِب يف االعتقةاِدك    -يع  ب لي بى أي  م وبا فقدةيٍّ ينتمةي -امل وِب يف الفروِ  
العلةةِم أو الصةةناعِة أو اخلافةةِة أو السةةلطِة أو الةةولارِة أو القضةةاِة أو اإلمةةرةِ أو املشةةيمِة أو احلةةج  بى 

 .(1(()  ل دا مقدٌّ علع اجلمي ِ    ))أو احلرفِةك ويف الندايِة يقوب: 
ية.   بنيض سردُت ألَّياِا العلِم بقولي العامة أو احلافظ أو املسند فيمن ُعم َر وأ ثر الروا -

بى أ  ختةةةةتَم  -يقصةةةةُد العلةةةةَم والكنيةةةةَة واللقةةةةبَ  –أو اإلمةةةةاً أو الشةةةةيِخ أو الفقيةةةةِ ك وتسةةةةر البةةةةاقي 
 .(2)اجلميَ  باألصويل  أو النحوي  أو املنطقي  

  بنيض سردت ألصحاِب احلرِف ب   تقوَب: فاُ  الدين وتسرد اجلمي  بى أ  تقوَب احلرفةَة  -
 .(3)أو اخليضاوُ  بما البزضاُر أو العطضارُ 

وعند النظِر فيما ك ةَر الّصةَفدي لرأية  يف ترتيةِب عناصةرِ التسةميِة قةد اختلةَ  عنةدت األعةاًك 
ك وأصةةحاِب احلةةرِف برتتيةةبا آخةةَرك لكةةن  فبةةدأ بةة  ِر الرتتيةةِب عةةامر   خةةصض أَّةةياا العلةةِم برتتيةةبا

مةةن النسةةبِة بى البلةةِدك واألصةةِلك  ك ةةرت الّصةةَفدي يف بدايةةِة األمةةِرك يف أنضةة  قةةدً  ةةاً  النةةااَر بى مةةا
والِعلةةةِمك والصةةةناعِة... علةةةع عناصةةةر التسةةةميِةك وبعةةةد كلةةةي تنةةةاقا  امةةةُ  يف ترتيبةةةِ  ألصةةةحاِب 
احلرِف حيث أخَر احلرفة بعد عناصر التسميِة وقد قدضمدا من قبةلك ر ةا يقصةُد أ ض التة خرَي خيةص 

 ك أو أنةة  سةةدا عةةن وةة ا التنةةاقا الةة ي أصةةحابَ احلةةرِف اليدويةةة أو الةةيت عةةرف  ةةا لكسةةِب مالةة
 ك رت.
 

                                 
  1/47يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .1/47يُنظر املصدر السابقك   (2)

 .1/47يُنظر املصدر السابقك   (3)
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 وس قُ  علع أ ثِر من َّنوكجا ملعرفِة ول استقاً الّصَفدي فيما قاب أً أن  سدا عن كلي:
 واللقــِب، والكنيــة، الَعَلــم، بــني مقدمتــِه فــي أورده الــذي الرتتيــِب بهــذا التزامــِه عــدم - 1

 :ذلك من

ةةد بةةن  يقةةوُب يف الصةةفحِة السةةابعِة بعةةد املئةةة: )أبةةو - ( حممض عثمةةا  ابةةن اإلمةةاً الشةةافعي 
 .1/107حممضد بن بدريسك أبو عثما  الشافعي

)أبةةو منصةةور األلوةةري الشةةافعي( حممةةد بةةن حممةةد بةةن عبةةد اهلل بةةن احلسةةني القالةةي  -
 .1/108أبو منصور األلدي... 

)أبةةو الفةةرج الشةةلحي الكاتةةب( حممةةد بةةن حممةةد بةةن سةةدل. أبةةو الفةةرج الشةةلحي...  -
1/108. 

الغنةةةةاً بةةةةن املدتةةةةدي( حممةةةةد بةةةةن حممةةةةد ... أبةةةةو الغنةةةةاً ابةةةةن أيب احلسةةةةن.... )أبةةةةو  -
1/132. 

)أبةةةو الغةةةاج املعةةةوج( حممةةةد بةةةن حممةةةد... أبةةةو الغةةةاج ابةةةن أيب منصةةةور املعةةةروف بةةةابن  -
 .1/213املعوج 

 .2/36)احلاجب( حممد بن أمحد بن نصر. أبو َّجا  احلاجب -

 .2/50املغريب رواية املتنيب )رواية املتنيب( حممد بن أمحد... . أبو احلسن   -

 .2/137)الشابشيت( حممد بن بسحاق. أبو عبد اهلل الشابشيت   -

)أبةةةةةو املعةةةةةايل الَّمكةةةةةي اللغةةةةةوي( حممةةةةةد بةةةةةن تةةةةةيمك أبةةةةةو املعةةةةةايل الَّمكةةةةةي اللغةةةةةوي   -
2/205. 

 .2/225)اجلريب املقرف( حممد بن جعفر أبو عبد اهلل اجلُريب -

امللقةةةةب ادةةةةري الةةةةدين أبةةةةو َّةةةةجا  )الةةةةولير أبةةةةو َّةةةةجا ( حممةةةةد بةةةةن احلسةةةةني... .  -
 .3/5الُروكاوري 

 .3/7حممد بن احلسني... . يًعرف بابن الدباضك أبو الفرج اللغوي   -
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 .3/131حممد بن صبيغ. أبو العباس بن السما  العجلي موالوم الكويف   -

)الصةةةرييف الشةةةةافعي( حممةةةد بةةةةن عبةةةةد اهلل. أبةةةو بكةةةةر الصةةةرييف الشةةةةافعي البغةةةةدادي   -
3/277. 

 .3/277مد بن عبد اهلل... . أبو عبد اهلل األصفداين الصفار )الصفار( حم -

 .4/21حممد بن عبد اجمليب بن أيب القاسم بن لوري. أبو عبد اهلل الناجر  -

 .4/131)احلا مي اخلوارلمي( حممد بن علي... . أبو عبد اهلل -

زين الدمشقي  -
ُ
 .4/206)املزين( حممد بن عوف... . أبو احلسن امل

 .4/276... . أبو عبد اهلل السلمي حممد بن ا سن  -

 .4/279)ابن رارتاش الواعظ( حممد بن حممود... . التاجر أبو عبد اهلل الواعظ  -

 .5/28)ابن قشندة( حممد بن معايل... . أبو عبد اهلل املعروف بقشندة   -

 .5/62)الَّبري( حممد بن موسع...ك يُعرف بالَّبري ويك  أبا أمحد   -

مةةةد بةةةن يعقةةةوب يُعةةةرف  ثقةةةاب الواسةةةطي ُيكةةة  أبةةةا جعفةةةر )مثقةةةاب الواسةةةطي( حم  -
5/145. 

 .5/195آدً بن أمحد... أبو سعد النحوي اللغوي   -

ببراويم بن أمحد بن واب... . أبةو اسةحاق ابةن أيب عةو  الكاتةب ابةن أيب الةنجم  -
5/203. 

 .6/22)احلافظ اهلروي( ببراويم بن عبد اهلل... . أبو بسحاق احلافظ  -

اليزيةةدي( ببةةراويم بةةن حيةةىي بةةن املبةةار  وةةو أبةةو بسةةحاق ابةةن أيب أمحةةد  )ابةةن املبةةار   -
 .6/106اليزيدي 

)الكايف األوحد الولير( أمحد بن ببراويم الةولير الضةيب أبةو العبةاس امللقةب بالكةايف   -
 .6/129األوحد الولير 
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)ابةةةن محةةةدو  النةةةد ( أمحةةةةد بةةةن ببةةةراويم... بةةةن محةةةةدو  بةةةن النةةةد  أبةةةو عبةةةةد اهلل   -
6/133. 

 .6/165)ابن يفلد األندلسي( أمحد بن بَقي بن يفلد األندلسي أبو عمر  -

)ابةةةةن الفقةةةةاعي( أمحةةةةد بةةةةن العبةةةةاس بةةةةن الربيةةةة . أبةةةةو بكةةةةر احلةةةةافظ املعةةةةروف بةةةةابن   -
 .7/8الفقاعي 

 . 7/34)ابن َّطرية( أمحد بن عبد الرمحن. أبو جعفر  -

 .7/52داودي )ابن البمرتي( أمحد بن عبد اهلل... . ابن البمرتي أبو العباس ال -

 .7/108)الب  الكاتب( أمحد بن عبد الويل. أبو جعفر البيّت الكاتب  -

 .7/261)ابن ريس املغريب( أمحد بن حممد بن ريس احلضرمي. أبو العباس -

 8/31)ابن أيب دل ( أمحد بن حممد بن عفي . أبو عمر األموي القرطيب   -

 .8/102ف باملتيتم. أبو احلسن)األفريقي املتيضم( أمحد بن حممد األفريقي املعرو   -

 . 8/137)ابن أيب سلمة الكاتب( أمحد بن نصر. أبو بكر بن أيب سلمة الكاتب -

)ابةةن صةةرما( أمحةةد بةةن يوسةة ... . أبةةو العبةةاس ابةةن أيب الفةةتغ البغةةدادي األلجةةي   -
 .8/190املشرتي 

 .8/272)الطبا ( بسحاق بن عيسع الطبا . أبو يعقوب بغدادي  -

 .9/18سعد بن علي... . أبو القاسم األديب الشاعر... )البار  الزولين( أ -

  9/35أ ار بنت عدي بن عمرو. أً مني  األنصارية  -

)الشةةةةةواش املغةةةةةريب( ب اعيةةةةةل بةةةةةن عمةةةةةر. أبةةةةةو الوليةةةةةد األسةةةةةتاك املعةةةةةروف بالشةةةةةواش  -
9/108. 

 .9/145)املرولي ا بويب( ب اعيل بن يناب. أبو ببراويم املرمولي ا بويب  -

 .9/170األطدر بن حممد... . أبو الرلا السيد األجل احلافظ  )سيد بغداد( -
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)اجلرايةةدي( أيةةوب بةةن بكةةر بةةن منصةةور بةةن بةةدرا . أبةةو الكةةًر األنصةةاري القةةاوري   -
 .10/25  الدمشقي املعروف باجلرايدي 

 .10/127)الناجي( بكر األسود. أبو عبيدة الناجي   -

 .10/194نو  )اجملنو (  لوب بن عمرو. أبو وويب الصرييف اجمل  -

 .10/230تاج النسار بنت رستم ... . أً أ ن الواعظة   -

 .10/289)أبو الفتوح اجلرجاين(  ابت بن حممد اجلرجاين. أبو الفتوح  -

)مدةةةةة ب الةةةةةدين َّةةةةةلعل ( جعفةةةةةر بةةةةةن عبةةةةةد اهلل. أبةةةةةو الفضةةةةةل املعةةةةةروف بشةةةةةلعل    -
11/85. 

 .11/140)أبو بصرية( َّيل بن بصرة...ك وو أبو بصرية الغفاري   -

)أبةةةو القاسةةةم البغةةةدادي( َجدةةةري بةةةن عبةةةد اهلل بةةةن احلسةةةني بةةةن جدةةةري الثعلةةةيب أبةةةو   -
 .11/163القاسم ابن أيب نصر البغدادي 

)الصةةةةةةةةفار احلنبلةةةةةةةةي( حامةةةةةةةةد بةةةةةةةةن حممةةةةةةةةد بةةةةةةةةن حامةةةةةةةةد الصةةةةةةةةفار. أبةةةةةةةةو عبةةةةةةةةد اهلل   -
 .11/213األصبداين

)بنت الشيخ أيب عمر( حبيبية بنةت الشةيخ أيب عمةر حممةد بةن أمحةد... بةن قدامةة  -
 .11/233ملقدسي. أً حممد ا

 .12/23احلسن بن سلما . أبو علي الندرواين الشافعي   -

)السةةيد ر ةةن الةةدين( احلسةةن بةةن حممةةد بةةن َّرَّةةفات. السةةيد ر ةةن الةةدين أبةةو حممةةد   -
 .12/36العلوي احلسي  األسرتاباكي 

 .12/55)العثماين( احلسن بن عبد اهلل العثماين. أبو عبد اهلل النضيسابوري   -

بةةةةةةةةةن عثمةةةةةةةةةا  القالةةةةةةةةةي الزيةةةةةةةةةادي. أبةةةةةةةةةو حسةةةةةةةةةا  الزيةةةةةةةةةادي البغةةةةةةةةةدادي احلسةةةةةةةةةن  -
 . 12/62القالي

 .12/63احلسن بن عدي َّيخ األ راد ينس الدين أبو حممد َّيخ األ راد -
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)القنطةةري( احلكةةم بةةن موسةةع بةةن أيب لوةةري. أبةةو صةةا  البغةةدادي القنطةةري الزاوةةد   -
13/77. 

ي الدمشةقي احلرسةتاين )احلرستاين( محاد بن مالي بن بسطاً. أبو مالي األَّةجع  -
13/93. 

 .13/119)الباولي( محيد بن مسعدة. أبو علي الباولي   -

 .13/222)األَّجعي( خل  بن خليفة بن صاعد. أبو أمحد األَّجعي   -

)صةةةةفي الةةةةةدين احلنبلةةةةةي( خليةةةةةل بةةةةةن أيب بكةةةةةر بةةةةةن صةةةةةديق. اإلمةةةةةاً صةةةةةفي الةةةةةدين  -
را ي املقرف احلنبلي  أبو

َ
 .13/247الصفا امل

 .14/9لين( ُدريد بن الصضمة أبو قرة اهلوالين )ابن الصمة اهلوا  -

 .14/37)رابعة العدويضة( رابعة بن ب اعيل . أً عمرو الَعَدِويّة   -

)احللّةةةةي الشةةةةاعر( راجةةةةغ بةةةةن أيب القاسةةةةم األسةةةةدي. أبةةةةو القاسةةةةم الشةةةةاعر احلِلّةةةةي   -
14/38. 

)احلةةاوي الدمشةةقي( رلةةوا  بةةن عمةةر بةةن علةةي. أبةةو احليةةار احلةةاوي الدمشةةقي   -
14/88. 

 .14/102)املؤدب البصرّي( روح بن عبد األعلع املؤدب البصري. أبو ملاً  -

 .15/30ليد بن عبد اهلل بن رفاعة اهلايني. أبو اخلري   -

 .15/37ليد بن يوس  بن حممد بن خل  اإلَّبيلي. أبو الفضل   -

)جنةةةم الةةةدين الةةةِدولي( سةةةعيد بةةةن عبةةةد اهلل بةةةن دحةةةيم أبةةةو عثمةةةا  األلدي القرَّةةةي  -
 .15:145النحوي 

 .15/159سعيد بن حممد بن سعيد احلزمي الكويف. أبو عبد اهلل   -

)ابةةن الزمكةةدً( سةةليما  بةةن الفةةتغ بةةن أمحةةد األنبةةاري. أبةةو علةةي املعةةروف بالسةةرضاج  -
15/255. 
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رادي اإلَّبيلي الزاود  -
ُ
 .16/37)املرادي األَّبيلي( سيضُد أبي  العال. أبو عمر امل

اهللك وقيةةةل أبةةةو عبةةةد الةةةرمحنك وقيةةةل أبةةةو )األَّةةةعري( َّةةةدر بةةةن خوَّةةةب. أبةةةو عبةةةد  -
 .16/112اجلعدك وقيل أبو سعيد األَّعري 

)سةةةي  الدولةةةة صةةةاحب احلِلةةةة( َصةةةَدقة بةةةن منصةةةور بةةةن ُدبةةةيس بةةةن علةةةي... . أبةةةو  -
 .16/170احلسن األسدي 

)القةةةةواس احلنبلةةةةي( طةةةةاور بةةةةن احلسةةةةني بةةةةن أمحةةةةد. أبةةةةو الوفةةةةار القةةةةّواس البغةةةةدادي   -
16/226. 

عاصةةةةم بةةةةن احلسةةةةن... . أبةةةةو احلسةةةةني العاصةةةةمي العطةةةةار  )العاصةةةةمي الرّصةةةةال(  -
 .16/322البغدادي املعروف بابن عاصم الرصال 

)ابةةن ُدُرسةةُتوي ( عبةةد اهلل بةةن جعفةةر بةةن ُدُرسةةُتوي ... . أبةةو حممةةد الفارسةةي النحةةوي   -
17/57. 

 .17/61)صاحب لورقة( عبد اهلل بن جعفر. أبو حممد الكليب   -

 .17/87بن رجار الُغداين البصري. أبو عمرو )الُغداين البصري( عبد اهلل   -

)ابن خيل  الصقلي( عبد اهلل بن سليما  بن خيل  الصقلي. أبةو القاسةم الكلةيب   -
17/106. 

)ابةةن األنبةةاري( عبةةد اهلل بةةن عبةةد الةةرمحن... بةةن أيب سةةعيد األنبةةاري النحةةوي. أبةةو  -
 .17/130حممد ابن أيب الَّ ات 

بةن ووبةو . أبةو حممةد املةةُلقب بالدضمعةة الةةُمرسي  )ابن ووبو  الةُمرسي( عبد اجلليل  -
18/31. 

 .18/150عبد الرمحن بن منق . أبو احلارث ينس الدولة الشضيزري   -

)ابن األخوة( عبد الةرحيم بةن أمحةد بةن حممةد... ابةن األخةوة. العطةار أبةو الفضةل   -
18/194. 
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... . أبةةو  )عبةةد الصةةمد اجلُةةدامي النحةةوي( عبةةد الصةةمد بةةن سةةلطا ... اجلُةة امي  -
 .18/270صا  الشضيباين احلنوي 

يناري  - )ابةةةةةن الُقبضيطةةةةةي( عبةةةةةد العزيةةةةةز بةةةةةن حممةةةةةد... . أبةةةةةو حممةةةةةد الةةةةةواعظ ابةةةةةن الةةةةةد 
18/331. 

)األسةةتاك أبةةو منصةةور الشةةافعي( عبةةد القةةاور بةةن طةةاور... بةةن عبةةد اهلل التميمةةي.   -
 .19/31أبو منصور ابن أيب عبد اهللك الفقي  الشافعي

لعبدي( عبةد اللطية  بةن حممةد بةن نصةر اهلل. اإلمةاً بةدر الةدين أبةو )بدر الدين ا  -
 .19/79حممد العبديك احلمويك الشافعيك الفقي  

)احلةةةافظ الثقفةةةي( عبةةةد الووةةةاب بةةةن عبةةةد اجمليةةةد بةةةن الصةةةلت. أبةةةو حممةةةد الثقفةةةي.   -
 .19/205البصري. احلافظ 

م )ابةةةةةن جةةةةةرو األسةةةةةدي( عبيةةةةةد اهلل بةةةةةن حممةةةةةد بةةةةةن جةةةةةرو األسةةةةةدي. أبةةةةةو القاسةةةةة  -
19/265. 

)فمر الةدين العسةقاين( عثمةا  بةن أيةوب ابةن أيب الفةتغ. فمةر الةدينك أبةو عمةرو  -
 .19/309األنصاري العسقاين 

)عفيفةةةة الفارفانيضةةةة( عفيفةةةة بنةةةت أيب بكةةةر أمحةةةد بةةةن عبةةةد اهلل بةةةن حممةةةد. أً وةةةاين  -
20/59. 

)ابةةةن سةةةةيدت الّلغةةةةوي( علةةةةي بةةةن أمحةةةةد بةةةةن سةةةةيدت. أبةةةو احلسةةةةن اللغةةةةوي األندلسةةةةي  -
20/100 

 .20/105)ابن الرويدة املصري( علي بن أمحد. أبو احلسن ابن الرويدة   -

)ليار الدين ُجربضا  احلمصي( علي بن بدريس. املعروف ُةربضةا  لةيار الةدين أبةو   -
 .20/135احلسن علي احلمصي الشاعر 

 .20/169)علي بن  ابت األنصاري( علي بن  ابت أبو احلسن األنصاري  -

 .21/23بن احلسني... . أبو احلسن التغليب ابن صصر   )ابن صصر ( علي  -
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 .21/111)أبو القاسم الفزاري( علي بن عامر بن العباس. أبو القاسم الفزاري   -

)الةة ويب احللةةيب الشةةاعر( علةةي بةةن القاسةةم بةةن مسةةعود. أبةةو احلسةةن الةة ويب احللةةيب   -
 .21/258الشاعر 

ن حةةاًل أبةةو احلسةةن اللحيةةاين )أبةةو احلسةةن اللحيةةاين( علةةي بةةن املبةةار  وقيةةل علةةي بةة  -
21/265. 

)القالي أبو تاً الواسةطي( علةي بةن حممةد... بةن يةزداد القالةي أبةو تةاً العبةدي  -
 .21/284الواسطي 

)ابن حكةم احلمصةي( علةي بةن حممةود بةن عيسةع. أبةو احلسةن. األديةب املعةروف   -
 .22/114بابن حكم احلمصي 

جنةةم الةةدين أبةةو احلسةةن احلل ةةي  )جنةةم الةةدين بةةن بطريةةق( علةةي بةةن حيةةىي بةةن بطريةةق.  -
22/191. 

 .22/223)ابن الطستاين( علي بن الطستاين. أبو احلسن األنباري   -

)الباسيسةةةةي الغَةةةةرّايف( عمةةةةر بةةةةن احلسةةةةن بةةةةن أمحةةةةد البساسةةةةي. أبةةةةو القاسةةةةم الغَةةةةرّايف  -
22/266. 

)ابةةن مةةالة البمةةاري احلنفةةي( عمةةر بةةن عبةةد العزيةةز... بةةن مةةالة. أبةةو حفةةص بةةن أيب  -
 .22/314البماري /املفاخر 

 .23/7)ابن قاسم احلليب احلنفي( عمر بن علي بن حممد بن قاسم. أبو حفص   -

)سيبوي  النحوي( عمةرو بةن عثمةا  بةن قنةَّ. أبةو بشةر سةيبوي  البصةري بمةاً أئمةة   -
 .23/66النحو 

. الةةةولير أبةةةو احلكةةةم   - )أبةةةو احلكةةةم ابةةةن حةةةًز املغةةةريب( عمةةةرو بةةةن مةةة حج بةةةن حةةةًز
23/74. 

 .23/84ي املغ ( عمرو الوادي املغ . أبو حيىي )عمرو الواد  -
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)مسةةةةةطغ التيمةةةةةي( عةةةةةوف بةةةةةن أ ا ةةةةةة بةةةةةن عبةةةةةاد بةةةةةن عبةةةةةد املطلةةةةةب. أبةةةةةو عبةةةةةادة   -
23/104. 

 .23/106)أبو املنداب اخلزاعي( عوف بن حُملم اخلزاعي. أبو املنداب  -

)احلةةةةافظ البغةةةةدادي األعةةةةرج( الفضةةةةل بةةةةن سةةةةدل. أبةةةةو العبةةةةاس البغةةةةدادي األعةةةةرج   -
 .24/36احلافظ 

)أبةةةو الكةةةًر الشةةةيباين( الفضةةةل بةةةن عمةةةار بةةةن فيةةةاع. أبةةةو الكةةةًر الشةةةيباين الضةةةرير   -
24/41. 

)ابن الطوابيقي ( القاسم بن احلسن ابن الطوابيقي. أبو َّةجا  البغةدادي الشةاعر   -
24/87. 

)الناصةةةةةةةري احلةةةةةةةديثي( قراسةةةةةةةنقر بةةةةةةةن عبةةةةةةةد اهلل احلةةةةةةةديثي الناصةةةةةةةري. أبةةةةةةةو حممةةةةةةةد  -
 .24/158الرت ي

ابية(  بشةة بنةت رافة  بةن عبيةد يةن  علبةة... . وةي أً سةعد بةن )بنت راف  الصةح  -
 .24/239معاك 

 .25/38)أبو  ور اهلمداين( مالي بن َّنط اهلمداين   -

)سديد الدين رقيقة الطبيب( حممود بن عمر... بن َّجا  احلليم. أبو الثنةار ابةن   -
 .25/154رقيقة الطبيب الشيباين 

 عبيةةةد بةةةن مسةةةعود الثقفةةةي. أبةةةو بسةةةحاق )ابةةةن أيب عبيةةةد الثقفةةةي( املمتةةةار بةةةن أيب  -
25/209. 

 .25/255)الصحايب( مسعود بن أوس بن ليد بن أخًر بن ليد. وو أبو أمحد  -

)فمةةر الزمةةةا  البيدقةةةي( مسةةةعود بةةةن علةةةي بةةةن أمحةةةد بةةةن العبةةةاس. الص ةةةواين البيدقةةةي  -
 .25/260ا اسن امللقب بفمر الزما   أبو

 26/8عبد اهلل العنزي  )أبو عبد اهلل العنزي( مندب بن علي أبو  -

 .26/42)الدربندي( مموش بن احلسن بن يوس . اللكزي أبو عبد اهلل  -
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ابةةةن الكلةةةيب وشةةةاً بةةةن حممةةةد بةةةن السةةةائب بةةةن بشةةةر. أبةةةو املنةةة ر الكلةةةيب النسةةةابة   -
 .26/53العامة اإلخباري احلافظ 

 .26/62أبو الوليد الوقشي وشاً بن أمحد بن خالد بن سعيد   -

 .26/63 وشاً بن أمحد بن سعيد. أبو الوليد القرطيب ابن العواد القرطيب  -

)أبةةو الفةةتغ املِّصيصةةي الشةةافعي األَّةةعري( نصةةر اهلل بةةن حممةةد بةةن عبةةد القةةوي أبةةو   -
 .27/7الفتغ املِّصيصي 

 .27/27)ابن الُشقيشقة( نصر اهلل بن مظفر... أبو الفتغ الشيباين الدمشقي  -

أبو الفتوح البغدادي بن أيب الفنةو   )ابن أيب الفنو  النحوي( بصر بن حممد... .  -
 .27/54النحوي 

)ابن الطضَّ املقرف( وبة اهلل بن أمحد... احلريري. أبو القاسم املقرف املعروف بةابن   -
 .27/134الطضَّ البصري 

 .27/236)أبو احلكم الَعنمسي( اهليثم بن مروا  الَعنمسي. أبو احلكم الدمشقي  -

 .27/14سود اجلرَّي. أبو األسود )اجلرَّي الصحايب( يزيد بن األ  -

 .28/25)ابن الطثرية( يزيد بن سلمة بن  رة... . أبو املكشوح   -

 .28/39)ابن أيب مسلم الثقفي( يزيد بن دينار أيب مسلم الثقفي أبو العار   -

 .28/53)الصفار( يعقوب بن الليث. أبو يوس  الصفار   -

 .28/95بلمي )اجلندي( يعقوب بن علي بن حممد... . أبو يوس  ال -

 . 29/11)ابن الّدقاق( يعقوب بن الّدقاق. أبو يوس   -

)أبةةةةةو احلجةةةةةاج األدمةةةةةي الدمشةةةةةقي( يوسةةةةة  بةةةةةن خليةةةةةل بةةةةةن قراجةةةةةا... األدمةةةةةي.   -
 .29/84احلجاج الدمشقي  أبو

 .29/95يوس  بن سفيا  القرَّي البطليوسي. أبو عمر   -

 .29/114)الكويف( يوس  بن عدي. أبو يعقوب الكويف   -
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اخلةةةةاب( يوسةةةة  بةةةةن حممةةةةد بةةةةن احلسةةةةني موفةةةةق الةةةةدين أبةةةةو احلجةةةةاج )املوفةةةةق بةةةةن  -
29/148. 

وبةةالنظِر هلةة ت األمثلةةِة جنةةُد أ ض الضصةةفديض مل يلتةةزًم  ةةا ك ةةَر يف ترتيبةةِ  للقةةِب والكنيةةِة والعلةةمِ بةةل  
 ةا  فية  خلةل   ا  عندت الكثرُي من اخللِط يف و ا الرتتيِبك ويف بعِا األحياِ  يعوُد ويرت ُب مةا

 بدايِة  امِ ك و  نض  يستدرُ  اخلط َ ال ي وقَ  في ك واهلل أعلُم من كلي:يف 

)عماد الدين قالي واسط( ل ريار بن حممد... . اإلمةاً القالةي عمةاد الةدين أبةو  -
 .14/138حيىي األنصاري األنسي القزوي  

)اآلمدي العابر( علي بةن أمحةد بةن يوسة  بةن اخلضةر. الشةيخ اإلمةاً العاضمةة ليةن  -
 .20/126الدين أبو احلسن اآلمدي احلنبلي العابر 

)ابةن النبيةة  الشةاعر( علةةي بةن حممةةد بةةن احلسةن... . األديةةب الشةاعر البةةار   مةةاب  -
 .21/284الدين أبو احلسن ابن النبي  املصري 

)عةز الةدين بةن األسةتاك احللةيب( عمةر بةةن حممةد... . القالةي الفقية  عةز الةدين أبةةو  -
 .23/25َّاب الدين  الفتغ ابن القالي القضاة

)الشداب حممود( حممود بن سلما  بن فدد. اإلمةاً العامةة البةار  البليةم الكاتةب  -
 .25/167احلافظ َّداب الدين أبو الثنار حممود احلليب الدمشقي احلنبلي 

 :باختصار منها بعٍض على وسأقُف العلِم، شيوخ ترتيِب في التزامِه عدم - 2

..التونسةةةةةي الشةةةةةيخ...العامة احلقةةةةةق البةةةةةار ... حممةةةةةد بةةةةةن حممةةةةةد بةةةةةن عبدالرمحن.  -
1/187. 

 .1/216)بروا  الدين النسفي( حممد بن حممد... الشيخ بروا ... املنطقي  -

 .2/114حممد بن أمحد... الشيخ اإلماً العامة احلافظ  -

)املةةةةالكي( حممةةةةد بةةةةن رمضةةةةا  ... . أبةةةةو بكةةةةر اجليشةةةةاين املصةةةةري الفقيةةةة  املةةةةالكي  -
3/59. 

 .4/70مشرف حممد بن أيب الِعز... الشيخ اجلليل املسند...  َّداب الدين ابن -
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 .5/34حممد بن املفضل... الفقي  الشافعي  -

 .6/10)الزار ( ببراويم بن أيب سويد الزار . احلافظ   -

)تةةةاج الةةةدين بةةةن قةةةري ( ب اعيةةةل بةةةن ببةةةراويم... بةةةن قةةةري  . اإلمةةةاً ا ةةةدث...   -
9/40. 

ةةةةةريَالِّي  ض )الممسةةةةةند أَبُةةةةةو بكةةةةةر النةضيمَسةةةةةابُورِ   - ةةةةةد بةةةةةن َعلةةةةةّي... . أَبُةةةةةو بكةةةةةر الش  ي( َأمحم
 . 7/142النةضيمَسابُورِي األديب المَعاَمة 

ةةةرِف   - ةةةيمخ المُمقم ةةةِقي المكةةةرمِدي. الشض سةةةن بةةةن عمةةةر... الد َمشم )ابمةةةن المقةةةيم المكةةةرمِدي( احلم
 .12/122الممسند املعمر المَبِقيضة أَبُو َعلّي بن المقيم 

َتار املغريب )املغريب النضح  -  .13/224وّي( خل  بن المُممم

 .16/44َّاف  بن علي... اإلماً األديب  -

 .22/223)املنطقي المَبصمرِّي( أَبُو َعلّي املنطقي  -

 .29/175العسكري األصويل يُوُنس بن أَي وب العسكري  -

َّياِا ك رت يف ترتيبِ أ و ت بعُا الرتاجِم اليت وقفت عليداك ومل يلتزًم فيدا الّصَفدي  ا
 العلِم.

 :باختصار منها بعٍض على وسأقف  الحرِف ذوي ترتيِب في التزامه عدم - 3

بَةَداينّ  - َصم َاِفظ األم  .1/262حُمَمضد بن ابراويم... . أَبُو بكر المَعطضار احلم

 .3/147حُمَمضد بن اافر... اخلياو  -

 .5/119حُمَمضد بن ياسر... احلداد  -

 .5/56ي حُمَمضد بن املدنا... البنا -

ةةةاِعر  - يةةاو الشض ةةةِقي  ةةري الةةّدين اخلم ةةد الد َمشم سةةن بةةن حُمَمض ةةد بةةةن احلم يةةاو( أمحم )اجملةةري اخلم
6/206 . 

د بن سلمة...النيسابوري البزضار املعدب احلافظ  -  .6/247أمحم
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د بن َّيبا ... الشيباين... العطار   اخلياو...  -  .6/257أمحم

د بن علي... السييب اخلبضال...  -  .7/135أمحم

جَّ...  -
ُ
 .8/86أمحد بن حُمَمضد... امل

... اخلّياو  -  .9/74ب اعيل بن صاًر

َعث بن سوار... التوابييت النجار  -  .9/163َأَّم

زار   -
ُ
 .13/279خريا  بن احلسن... امل

 .16/322عاصم بن احلسن... العاصمي الَعطضار...  -

 .24/58فضل اهلل ابن أيب اخلري... الطبيب الّعطَار  -

 .27/154بن احلسن... اخلياو.. وبة اهلل  -

ولر ا قدم يشف  للّصَفدي بعدً التزام   ا ك رت يف ترتيب عناصر التسمية بعد أ م عةرع  ةل 
و ا ال ي ك رت  ودنا وو القاعدة املعروفة واجلادة املسةلو ة  ))خيص و ا الرتتيب حيث قاب:  ما

خيةةةةال  كلةةةةي مةةةةن  عةةةةِا الةةةةرتاجمِ مةةةةاامل لوفةةةةة عنةةةةَد أوةةةةِل العلةةةةِم وب  جةةةةاَر يف وةةةة ا الكتةةةةاِب يف ب
وت خريا فرَّنا وَو سبق من القلِم وكووب من الفكرِ وبَّنا قررت و ت القاعدة َلرُيّد ما خةالَ   تقد  ا

 .(1(() األصَل بليدا وباهلل التوفيق

 انت علي  عناصر التسمية عند الّصةَفديك  وبعد تقد  آخر مبحث يف الفصل األوبك وما
يف طريقةةةِة ترتيةةةب تلةةةي العناصةةةرك أود أ  أقةةة  علةةةع اختيةةةار آخةةةر مةةةن  وقةةة  لديةةة  مةةةن خطةةة  ومةةةا

لديةةة ك وسةةةيكو  حةةةديثي عمةةةا قدضمةةة  الّصةةةَفدي يف  اختيةةةاراِت الّصةةةَفدي اللغويةةةةك لكةةةي نةةةر  مةةةا
الكتةةةاِب مةةةن جدةةةود  تابيةةةةك ومةةةاوي تلةةةي اجلدةةةودك ووةةةل للصضةةةفدي يف كلةةةي آرار مسةةةتقلة عةةةن 

 س طرح  يف كلي الفصِل . الن حاةك و ا ما

                                 
 .1/48يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)
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دي جهود
َ
ف
ّ
 الكتابية الص

 : متهيد
وة ا البةاب جليةلة يف نفسة  قةّل مةن أتقنة ك  ))قّدً الّصَفدي و ا الباب بعنوا  اهلجار وقةاب: 

: (2)ك و ة لي قّدمة  ابةن قتيبةة بةة)بقامة اهلجةار( وقةاب فية (1(() وا ّدث واملةؤرا َّةديد احلاجةة بلية 
لةةةيس يف ولنةةة   ليفصةةةلوا بالزيةةةادة بينةةة  وبةةةني املشةةةّب  لةةة ك  الكتةةةاب يزيةةةدو  يف  تابةةةة احلةةةرف مةةةا ))

ويسةةقطو  مةةن احلةةرف مةةا وةةو ولنةة   اسةةتمفافاً واسةةتغناًر  ةةا أبمقةةي عّمةةا ألقةةيك بك  ةةا  يف الكةةاً 
ك ووةةةةةو بيةةةةةا   يفيةةةةةة رسةةةةةم (( دليةةةةةلة علةةةةةع مةةةةةا حيةةةةة فو  مةةةةةن الكلمةةةةةةك والعةةةةةرب  ةةةةة لي يفعلةةةةةو 

ك و ّلدةةةم و ةةةوت باهلجةةةارك واهلجةةةار فيةةة  (4)ك والقلقشةةةنمدي أيضةةةاً قّدمةةة  باهلجةةةار(3)اللغويةةةة اناأللفةةة
 :(5)مقصدا 

 املقصد األوب: )يف مصطلح  اخلال  ووو علع لربني(:
يف   - رلةةةوا  اهلل علةةةيدم -نَةةةصض عليةةة  الصةةةحابة  الضةةةرب األوب: املصةةةطلغ الر ةةةّي: وةةةو مةةةا

  تابة  لمات القرآ  وحروف .
الثةاين: املصةطلغ العرولةّي: ووةو مةا اصةطلغ علية  أوةل العةروع يف تقطية  الّشةعرك الضةرب 

واعتمةةادوم يف كلةةي علةةع مةةا يقةة  يف الّسةةم  دو  املعةة ك بك املعتمةةد يف صةةنعة العةةروع بَّّنةةا وةةو 
الّلفةةظ  ألهنةةم يريةةدو  بةة  عةةدد احلةةروف الةةيت يقةةًو  ةةا الةةول ك ويعتمةةدو  يف احلةةروف علةةع أجةةزار 

                                 
 .1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 (.161ك تغ: حممد الدايلك بريوت: مؤسسة الرسالةك )أدب الكاتبابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. يُنظر:   (2)

ًك 1987ك بةةريوت دار األمةةلك 1ك تةةغ: د. فةةائز فةةارسك وبةةاب اهلجةةاريُنظةةر: ابةةن الةةدّوا ك سةةعيد بةةن املبةةار .   (3)
(38.)ً 

 .3/172يُنظر: القلقشنمديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (4)

 .215ك 3/172نظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك يُ   (5)
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 تقط  الكلمة  سن ما يق  من تبنّي األجزار  ما يف قوب الشاعر:التفعيلك فقد ت
 سَتنبَد ي لركَ األريَّام  مَا كننَـرَ جَـاه الس   

 
      ــجَو د ــمَ تـن  وَيَب ت يـــكَ بِاألرخَبَـــارِ مَـــضَ لـر

 

(1) 
 فيكتبون  علع و ت الصورة:

 سَتنبَد ي، ل ركر ألرييام ، مـاكنضَ،ت رجَـاه لض   
 

  ـــ ــكَ بِ رخَبَـــ ــمَ،ت نزرو د يوَيَب ت يــــ  ار، ملرَّــــ
 

 
)يف املصةةةطلغ العةةةاً(: ووةةةو مةةةا اصةةةطلغ عليةةة  الكتّةةةاب يف  ةةةري وةةة ين  :أّمةةةا املقصةةةد الثةةةاين

نديك وعّلق علع أّ  في  َّلتني:  االصطاحنيك ووو املقصود من الباب ال ي عنو  ب  القلمقشم
 اجلملة األوى: يف اإلفرادك واحل فك واإل باتك واإلبداب.

انية: يف حالةة الرت يةب والفصةل والوصةلك وسة حتدث عةن وة ت اجلملةة يف مبحةث واجلملة الث
 .-ب  َّار اهلل-خال  ا 

وأَّار الّسيوطّي بى ما ك رت القلقشنمديك بال أنّ  أبد  ع ر النحوّيني يف ك ةر بةاب اهلجةار 
ةو وبَّّنةا ك ةرت ))يف  تبدمك بكم قاب:  ةّط يقةاب لة  اهلجةار لةيمس مةن علةم الّنحم النحويّةو  يف   وعلةم اخلم

 تبدمم لضرورة ما حيمتاج بليم  الممبمتدف يف لفظ  ويف  تب  وألّ   ثرياً من المكتابةة مبمة  علةع أصةوب 
ةو  مزة علع  مو مةا يسةدل بة ك ووةو بةاب مةن الّنحم صوب  كتابة اهلم  ويّة ففي بياهنا بيا ة لتلمي األم

س عرلة  يف وة ا الفصةلك يقةوب  ا مةاك فدل  ا  للّصفدي يف الرسم الكتةايب رأيك وة (2(()  بري
ةة  وحةة ف مةةا حةة ف وليةةادة مةةا ليةةد وببةةداب مةةا أبةةدبك  ))الّصةةَفدي:  وةةو معرفةةة ولةة  اخلةةّط ور م

ك وعلةةع وةة ا قةةد (3(() واصةةطاح مةةا توالةة  عليةة  العلمةةار مةةن أوةةل العربيضةةةك وا ةةّد نيك والكتّةةاب
 قّسمت الفصل بى  ا ة مباحث: 

 حفّي.املبحث األوّب: الرسم املصم 
 املبحث الثاين: الرسم اإلمائّي.

 املبحث الثالث: الفصل الوصل بني املغاربة واملشارقة.
                                 

ك 3ك تةغ: مدةدي ناصةر الةدينك وديةوا  طرفةة بةن العبةدالبيت لطرفة بةن العبةدك يُنظةر: العبةدك طرفةة بةن سةفيا .   (1)
 (.  29ًك )2002بريوت: دار الكتب العلميةك

 .6/341َّرح اجلوام ك  يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام  يف  (2)

 .49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)
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وقبل احلديث عن و ا أوّد أ م أَّري بى أنّ  مل تَّلم للنحوّيني البصةرينيك مثةل سةيبوي  ويةونس 
ةم الكتةايّبك سةوار ً ةا  ر ةاً مصةحفياً أو بمائيةاًك ولكةن بةرلت أ ثةر  آ ارة بينةة يف اهلجارك أو الرسم

عنةةةد الكةةةوفّينيك فقةةةد  انةةةت آ ةةةارومم بةةةارلًة يف أحكةةةاً اهلجةةةارك  الكسةةةائّي والفةةةرّار و علةةةبك وقةةةد  
 .(1) انت آرار ابن  يسا  والفارسّي خالصًة يف مسائل اهلجار

 
 

                                 
 ً.51يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن مبار . باب اهلجارك   (1)
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ـــم
ْ
س
ّ
  الر

ّ
ـــحفي

ْ
 املص

عناية واالوتماً علع مد  األلما   ثل ما حظةي بة  القةرآ  مل تعرف البشرية  تاباً حظي بال
 الكر ك من حيث  تابت  ور م .

ك  مةةا الحةةظ كلةةي ح يفةةة بةةن وملةةا اختلةة  القةةرار يف قرارتةة  يف عدةةد عثمةةا  بةةن عّفةةا 
الةرمحن بةن  ك أمةر عثمةا  ليةد بةن  ابةتك وعبةد اهلل بةن الةزبريك وسةعيد بةن العةال وعبةداليما 

ط القرَّةةةّيني: ك فنسةةةمو احلةةةارث  ا مةةةا يف الصةةةح  األوى يف مصةةةاح  . وقةةةاب عثمةةةا  للةةةروم
بكا اختلفةةتم أنةةتم وليةةد بةةن  ابةةت يف َّةةير مةةن القةةرآ ك فةةا تبوت بلسةةا  قةةري ك فرنّةة  بَّّنةةا نةةزب  ))

 .(1(() بلساهنم
الرسم العثمايّن معياراً لقبوب القرارة الصحيحةك وقد حصروا القةرآ  فيمةا وجعل الصحابة 

سةةواواك حةة  أهنّةةم منعةةوا القةةرارة  ك وحرقةةوا  ةةل مةةا  مصةةاح  عثمةةا  بةةن عفةةا  اَّةةتملت عليةة
من فوائدت تييةز مةا وافةق رسةم املصةاح  مةن القةرارات فيقبةلك ومةا  ))ب ك يقوب ببراويم املار  : 

خالفةة  مندةةا فةةريّدك حةة  لةةو نقةةل وجدةةاً مةةن القةةرارة متةةواتراً اةةاور الوجةة  يف العربيّةةة بالّ أنّةة  يفةةال ة 
م املصةةاح ك فةةر   انةةت يفالفتةة  مةةن نةةو  املمالفةةات املسةةطورة يف الفةةّن قبلةةت القةةرارة وبالّ لرسةة

...  .(2)(( رّدتم
ةةم املصةةحفّي َّةةاود حةةّي وصةةحيغ لبيةةا  طبيعةةة الكتابةةة وحقيقتدةةا يف عدةةد  فتةةاريخ علةةم الرسم
الصةةةةحابةك وَّةةةةاودة لتفاعةةةةل الصةةةةحابة مةةةة  تقنيةةةةات عصةةةةروم  ةةةةا خيةةةةدً ديةةةةندمك ويسةةةةّمع الرسةةةةم 

                                 
تةةغ: د. أمحةةد َّرَّةةابك املدينةةة املنةةورة:  مةة   يفتصةةر التبيةةني هلجةةار التنزيةةلكيُنظةةر: أبةةو داودك سةةليما  بةةن جنةةاح.   (1)

 (1/138ًك )2002امللي فددك 

ك بةريوت: دار الكتةب دليةل احلةريا  علةع مةورد الظمةس  يف فةّ  الرسةم والّضةبطيُنظةر: املةار  ك ببةراويم بةن أمحةد.   (2)
 (.25ًك )1995العلميةك 
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حفّي الرسةةةم العثمةةةايّنك وتعريفةةة : علةةةمة يعةةةرف يفالفةةةات خةةةّط املصةةةاح  العثمانيةةةة ألصةةةوب املصةةة
 .(1)الرسم القياسي

ولةةيس اهلةةدف يف وةة ا املبحةةث الوقةةوف علةةع الّرسةةم املصةةحفّي بشةةير مةةن التفصةةيلك وبَّّنةةا 
  الوقةةوف علةةع اختيةةارات الّصةةَفدي يف وةة ا الرسةةمك فدةةل قةةّدً الّصةةَفدي الكثةةري مةةن األمثلةةة أً أنّةة

مد  اختاف الّصَفدي م  العلمار يف وة ا الرسةم؟ وقةد خةّص  اقتصر علع بعا املوال ؟ وما
 الّصَفدي بعضاً من احلروف بالدراسة ووي: الواوك واألل .

 .البدل ظاهرة: أولا 
 (.والربوا والحيوة، والزكوة، الصلوة،) في األلف بدل الواو رسم ـ أ

والز وةك واحليوةك بالواو نظراً بى األصلك فةرّ  ُألةيفت  ما  تبوا الصلوةك    ))قاب الّصَفدي: 
بّ  بعضةدم أقةّر  ))بى الضمري رج  ب  بى الّلفةظك فكتةب: صةاتيك ول اتةيك وحياتةيك وقةاب: 

 .(2(() الواو يف و ت احلالة أيضاً 
ور ةةوا يف  ةةل املصةةاح  األلةة  واًوا يف أربعةةة أصةةوب مطةةردةك وةةي الصةةلوةك والز ةةوةك احليةةوةك 

حّد نا عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة قاب:  تب  تةاب املصةاح   ))بواك يقوب الداين يف كلي: والر 
( بةةالواو ورو  بشةةر بةةن عمةةر عةةن وةةارو  عةةن  الربةةوا ( و ) احليةةوة ( و ) الز ةةوة ( و ) الصةةلوة )

ك (( ( بةالواو الربةوا ( و ) الغدوة ( و ) الز وة ( و ) الصلوة ) ))عاصم اجلحدرّي قاب يف اإلماً: 
ويةةر  أهّنةةا ترسةةم بةةاألل  بكا اتصةةلت بالضةةمريك وقةةد رآوةةا يف مصةةاح  العةةراق  ّلدةةا أهّنةةا بةةالواو 

[ك فتكةةةةةةو  يف مصةةةةةةحفدم 87]وةةةةةةود:( ہ ہ)واأللةةةةةة ك  ةةةةةةو: قولةةةةةة  تعةةةةةةاى: 
 . (3)[92]األنعاً: (ڱ ڳ ڳ ڳ) بصلواتيك وقول  تعاى:

                                 
 . 25يُنظر: املار  ك ببراويم بن أمحد. دليل احلريا  علع مورد الظمس  يف فّ  الرسم والّضبطك   (1)

 .1/50َفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الصّ   (2)

ك تةةغ: حممةةد الصةةادق قمحةةاويك القةةاورة: املقنةة  يف رسةةم مصةةاح  األمصةةاريُنظةةر: الةةداينك عثمةةا  بةةن سةةعيد.   (3)
 (. 60مكتبة الكليات األلوريةك )
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أّ  احليوة ترسم يف َّي  الّنسخ ك وك ر الّشداب (1)وك ر الّنسفّي أهّنا  تبت الصلوةك والز وة
ك و تابةةةة األلةةة  واًوا علةةةع سةةةبيل (2)بةةةواو بعةةةد اليةةةار  مةةةا ترسةةةم الصةةةلوة و ووةةةا  ةةة لي فتقةةةرأ ألفةةةاً 
ك و  لي الزرم شي والّسيوطيّ (3)التفميمك يف  و )الّصلوة( و)الزّ واة(  ما حكع األبياري

(4) . 
الةةواو واأللةة  أتةةر  ب  تغةةرّي مةةن وقيةةل بنّةة  سةةئل مالةةي عةةن احلةةروف تكةةو  يف القةةرآ  مثةةل 

املصةةةح  بكا وجةةةدت فيةةة   ةةة لي؟ قةةةاب: ال قةةةاب أبةةةو عمةةةرو : يعةةة  الةةةواو واأللةةة  املزيةةةدتني يف 
 .(5(() الربوا ))الرسم ملع  املعدومتني يف الّلفظ  و الواو 

 وقاب اخلرّال:
 هـــــاك واو عو ـــــا ًمـــــض ألــــــــــ   

 
   قـــد وردت ر ـــاً بـــبع  أزـــر 

 
 

ـــما اطيـــــــوة يف الربــــــــــوا    وكيفـــــــــ
 

   أو الصــلوة وكـــــيا الجكــــــــــــــــــــــوة 
 

 
الّةة ين  ( فنحةةو: ) الربةةوا يف اتفةةاق َّةةيوا النقةةل بةة  ض الةةواو ر ةةت عولةةاً مةةن األلةة  مندةةا: )

( ك  آب عمةةةةرا  ( وواحةةةةدة يف ) البقةةةةرة (ك وقةةةةد وقةةةة  يف سةةةةبعة موالةةةة  رسةةةةة يف ) يةةةة م لو  الرّبةةةةا
 .(6)(ك وألف  منقلبًة عن واو  ألنض  مصدر ربوت أربوك ومعنات الزيادة النسار وواحد يف )

                                 
ك بةريوت: دار 1ك وك تةغ: يوسة  علةي بةدويمدار  التنزيةل وحقةائق الت ويةليُنظر: النسفيك عبد اهلل بن أمحد.   (1)

 (.1/224ًك ) 1998الكتب العلميةك 

ك بةةريوت: دار صةةادرك عنايةةة القالةةي و فايةةة الرالةةي علةةع تفسةةري البيضةةاوييُنظةةر:  اخلفةةاجيك أمحةةد بةةن حممةةد.   (2)
 (.2/83ًك )1283

 (.3/105)هك 1405ك مصر: مؤسسة سجل العرب ك املوسوعة القرآنيةيُنظر:  األبياريك ببراويم بن ب اعيل.   (3)

ك السةةيوطيك عبةةد الةةرمحن بةةن أيب بكةةر 1/409يُنظةةر: ابةةن  ةةادرك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. الَّوةةا  يف علةةًو القةةرآ ك   (4)
 .4/177اإلتقا  يف علًو القرآ ك 

ك والزر شيك حممد بن عبد اهلل. الَّوةا  36يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. املقن  يف رسم مصاح  األمصارك   (5)
 .1/379لقرآ ك يف علًو ا

ًك 2005ك دار احلةةةديثك تنبيةة  اخلةةةا  بتكميةةل مةةةورد الظمةةس يُنظةةر:  ابةةةن عاَّةةرك أبةةةو حممةةد بةةةن عبةةد الةةةرمحن.   (6)
(308.) 
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 .املنطوق عن املكتوب نقص ظاهرة: ثانياا 
 :األلف حذف: أواًل

 .أعجميًة أو عربيًة كانت سواًء األعالم في األلف حذف ـ أ

وحةةة فووا يف األعةةةاً مثةةةل:  ))يقةةةوب الّصةةةَفدي عةةةن حةةة ف األلةةة  يف األ ةةةار األعجميةةةة: 
 .(1(() رث وخلد وببراويم وب عيل وبسحق وورو  ومرو  وسليمن وعثمناحل

وقةةد اتّفةةق  تّةةاب املصةةح  علةةع حةة ف األلةة  مةةن األ ةةار األعجميةةة الكثةةرية االسةةتعمابك  
  ا ح فووا من: سليمنك صلغك ومليك وخلد وليست ب عجمية ملّا  ثر اسةتعماهلا ف ّمةا مةا مل 

م أ بتةةو  ك ةةرت الّصةةَفدي  ك ومةةا(2)ا األلةة  فيةة   ةةو: طةةالوتك وجةةالوتيسةةتعملم مةةن األعجميّةةة فةةرهنض
 موافقة للرسم املصمحفّي.

 :سموات ألف حذف ـ ب

 .(3(() وح فووا يف السموات ))قاب الّصَفدي: 
السةموات ( الةيت بة ّوب سةورة فّصةلت فقةط بةاألل  بعةد  قد ك ر الكةرمدّي أهّنةم ر ةوا  لمةة )
) السةموت ( أّمةا حة ف األلة  بعةد ميمدةا فمطّةردة يف  الواو ويف َّي  القرآ  بةدو  ألة  وكة ا

 .(4)القرآ   ّل 
 . وساعتئذ وليتئذ، وحينئذ، وههنا، وسبحنه، وامللئكة، والقيمة، مسئلة، ألف حذف ـ جـ

ئلةك والقيمةك وامللئكةك وسبحن ك وودنا ))قاب الّصَفدي: بهّنا حت ف من   . (5(() مسم

                                 
 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .30يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. املقن ك   (2)

 .1/50أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن   (3)

ًك 1964ك جةةةدت: مطبعةةةةة الفةةةةتغك 1و تةةةاريخ القةةةةرآ  الكةةةةر كيُنظةةةر: الكةةةةرديك حممةةةد طةةةةاور بةةةةن عبةةةد القةةةةادر.   (4)
(171.) 

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (5)
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ةةتافدمم يف سةةورة الم  لةة  تعةةاى: ك ةةر الةةداين اخم [ك 1]القيامةةة:( ژ ژ ڑ ڑ)قيامةةة قوم
( يف  القيمةة بغريم أل  بني الةّاً والمقةافك وك ةر الةداين أهّنةم حة فوا األلة  بعةد اليةار يف قولة : )

وملئكةةةةةةةة (  ك وأهّنةةةةةةةم حةةةةةةة فوا األلةةةةةةة  بعةةةةةةةد الةةةةةةةّاً يف قولةةةةةةة : ) امللئكةةةةةةةة ( و )(1)َّيةةةةةةة  القةةةةةةةرآ 
(ك حيةةةث  سةةةبحني ) ( و سةةةبحن  ( و ) حنسةةةب (ك و ةةة لي حةةة فووا يف قولةةة : ) ملئكتةةة  ) و

[ك 93]اإلسةةرار:( ۇ ۇ ۆ )أ بةةت يف مولةةعاً واحةةداً يف سةةورة اإلسةةرار يف قولةة  تعةةاى:
 .(2)فرّ  املصاح  اختلفت في  ال  ري

ةةةةم املصةةةةحفّي يف  لمةةةةة ) (ك بكتابتدةةةةا بةةةةاألل  وحةةةة ف  القيامةةةةة و ةةةةا  االخةةةةتاف يف الّرسم
 ك ويف مسئلةك... .ك ر الّصَفدي أهّنا حت ف فيدااألل ك و 

 :الواو: ثانيًا
 . داوود من الواو حذف ـ أ

 .(3(() الواو ح فتم يف مثل: داود ))قاب الّصَفدي: 
ملم خيتل  املعلمار يف رسم داود   ف الواوك ألهّنم قد أ بتوا األل  فيدا وح فوا مندا الواو
(4). 

ے ے ): و: قولة  تعةاىوقد  تبت داود يف القرآ  الكر  بواوينك ووي علع األصةلك  ة

وقةةةاب القةةةرّار العةةةرب: قةةةد تسةةةقط الةةةواو يف بعةةةا اهلجةةةار  ةةةالواو [ك 79]األنبيةةةار:( ۓ ۓ
 .(6)وك ر ابن البنّار أّ  احل ف فيدا عامةة علع التمفي ك (5)الثانية من داوود وبكثرة يكتبون  داود

                                 
 .27يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. املقن ك   (1)

 .25السابقك يُنظر: املصدر   (2)

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

 .30يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. املقن ك   (4)

ًك 200ك بةةةةةةريوت: التضةةةةةةاريخ العةةةةةةريبك 1ك والتحريةةةةةةر والتنةةةةةةويريُنظةةةةةةر: ابةةةةةةن عاَّةةةةةةورك حممةةةةةةد الطةةةةةةاور بةةةةةةن حممةةةةةةد.   (5)
(28/255.) 

ك بةةريوت: دار 1ك تةةغ: ونةةد َّةةليبك وعنةةوا  الةةدليل مةةن مرسةةًو خةةط التنزيةةلحممةةد.  يُنظةةر: ابةةن البنةةارك أمحةةد بةةن  (6)
 (.80ًك )1990الغرب اإلساميك 
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 و ا  واو داود يف املصح  يف حالتني: 
الكتابةة بةواو واحةدةك واحلة ف فيدةا للتمفية ك والعةرب تيةل  تابتدا بةالواوينك أو اقتصةار -

دائمةةةاً للمّفةةةةك ومةةةاب الّصةةةَفدي أيضةةةاً للحةةة فك وتكتةةةب اآل  بةةةواوينك واوة واحةةةدةة بةةةل الةةةبعا 
 يكتبدا بدا،دك واهلل أعلم.

 (.واملؤدة وينؤه، ويسؤه، يؤده،) من الواو حذف -ب

وينةةةةةةؤتك واملةةةةةةؤدةك ووةةةةةةي  ةةةةةةاث حتةةةةةة ف مةةةةةةن يةةةةةةؤدتك ويسةةةةةةؤتك  ))يةةةةةةر  الّصةةةةةةَفدي أّ  الةةةةةةواو: 
 .(1(() واوات

ك (2)قةةةد ك ةةةر الةةةداين أهّنةةةا  ّلدةةةا تةةة يت بةةةواو واحةةةدة فقةةةطك للتمفيةةة ك و راويةةةة اجتمةةةا  املثلةةةني
قةد ر ةتم  ))ك وقةاب أبةو حيّةا : (3)و انت )الممؤدة( بواو واحدة الجتما  املثلني عند ابن اجلزري

ةة مّتبعةةةةةك ووةةةو قيةةةاسك وبكا  تبناوةةةا بةةةواوين ( بةةةواو واحةةةدة يف املصةةةح ك والرسةةةم سةةةنّ  املةةةورودة )
ك وير  القلقشندي أهنا حت ف بكا توالت  اث واوات يف  لمتني  (4(() ( املو،ودة تكو  وك ا )

ك (6)ك واجتما   اث متما ات عنةد السةيوطي وةو سةبب احلة ف(5) كلمةك  و: يسؤتك وينؤت
 .(7)واتو تب اخلليل وأ لب املعاجم اللغوية مو،ودة بثاث وا

 علي  الرسم املصمحفّي يف و ت الكلمات.  وو ا ما

                                 
 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 (.91يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. ا كم يف نقط املصاح ك )  (2)

ك تةغ: علةي حممةد الضةبا ك مصةر: دار الكتةب النشةر يف القةرارات العشةروسة . يُنظر:  ابن اجلةزريك حممةد بةن ي  (3)
 (.1/449العلميةك )

 هك1420ك تةةغ: صةةدقي حممةةد َّيةةلك بةةريوت: دار الفكةةرك تفسةةري البحةةر ا ةةيطيُنظةةر: أبةةو حيةةا ك حممةةد بةةن يوسةة .   (4)
 (.2/318ًك )1986ك ك دمشق: دار الفكر1ك ومعجم القواعد العربيضة(ك والدقرك عبد الغ . 8/433)

 .3/199يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (5)

 .6/335يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك   (6)

 .8/97يُنظر: خليلك أمحد الفراويدي. العنيك   (7)
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 .املتطرفة الهمزة كتابة ظاهرة: ثالثًا
 (.وجزاؤ نبؤا، امللؤا،) في الهمزة ـ أ

لقةةد اختلةة  رسةةم بعةةا الكلمةةات يف املصةةح  بةة  ثر مةةن صةةورةك ومةةن وةة ت الكلمةةاتك 
فية  واواتة مل يكتبمدةا العلمةار بالّ وأّما رسم املصةح  ف )))امللؤاك وجز،اك ونبؤا(ك يقوب الّصَفدي: 

 . (1(() يف املصح  فقط مثل )المملؤا(ك و)نبؤا(ك و)جزا، سيئة(
وأمةةةا )امللةةةؤا( ر ةةةت اهلمةةةزة علةةةع ألةةة  بضةةة  وعشةةةرين مةةةرة يف املصةةةح  علةةةع وةةة ت الصةةةورة 

ك ولعلةةي أقةة  علةةع (2))املةة (ك بينمةةا ر ةةت اهلمةةزة علةةع واو يف أربعةةة موالةة  علةةع صةةورة )امللةةؤا(
ك وقولة  [246]البقرة:( ٱ ٻ ٻ ٻ)ا اآليات اليت ر ت باألل  مثل: قول  تعاى: بع

ڤ ڤ ڦ )[ك وقولةةةةةةةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةةةةةةاى: 60]األعةةةةةةةةةةةةةةراف:( چ چ چ چ)تعةةةةةةةةةةةةةةاى: 

( ېئ ېئ ېئ )[ك وقولةةةةةةةةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةةةةةةةاى: 75]األعةةةةةةةةةةةةةةةراف:( ڦ ڦ ڦ

[ك وقولةةةة  تعةةةةاى: 38]القصةةةةص:( ڃ ڃ ڃ چ)[ك وقولةةةة  تعةةةةاى: 43]يوسةةةة :
 [.8]الصافات:( ڄ ڄ ڄ ڃ)

 :اآليات ففي بالواو رسمها فيها ورد التي األربع راتامل وأما

 [.29]النمل:( ڱ ں ں )قاب تعاى:  

 [.32]النمل:( ڭ ۇ ۇ ۆ )قاب تعاى:  

 [.38]النمل:( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)قاب تعاى:  

 . (3)[24]املؤمنو :ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )قاب تعاى:  

ر ةةت بةةاألل  علةةع وةة ت وأمةةا )نبةةؤا( فقةةد ر ةةت اهلمةةزة بةةالواو علةةع وةة ت الصةةورة)نبؤا(كك و 
يف القةةةةرآ  لةةةةيس علةةةةع وجةةةة  الرفةةةة  فلةةةةيس بةةةةالواوك وقةةةةد ك ةةةةر الةةةةداين أ   الصةةةةورة )نبةةةة ( و ةةةةل مةةةةا

                                 
 .1/51يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .62لداينك عثما  بن سعيد. املقن ك يُنظر: ا  (2)

ك واملار  ك ببراويم بن 460ك وابن اجلزريك حممد بن حممد. النشرك 62يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. املقن ك   (3)
 .249أمحد. دليل احلريا ك 
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[ك وقولةةةةةةةة  21]ل:( ڄ ڄ ڃ ڃ)األصةةةةةةةةبداين قةةةةةةةةاب أهنةةةةةةةةا بةةةةةةةةالواو يف قولةةةةةةةة  تعةةةةةةةةاى: 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ )[ك وقولةةةةةةةةةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةةةةةةةةاى: 67]ل:( ڇ ڇ ڇ ڍ)تعةةةةةةةةةةةةةةةةاى:

 (ڑ ک ک ک ک گ گ)[ك وقولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى: 9]ببةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراويم: (ڑ

 .(1)[5]التغابن:
وأمةةةا )جةةةزا،( فر ةةةت اهلمةةةزة بةةةالواو علةةةع وةةة ت الصةةةورة )جةةةز،ا(ك ور ةةةت بةةةاألل  علةةةع وةةة ت 
الصورة )جزار(ك وقد اتفق العلمار علع أهنا بالواو يف أربعةك واختلفوا أهنا بالواو يف  ا ةة موالة  

[ك وقولةةةة  تعةةةةاى: 29]املائةةةةدة:( ٴۇ ۋ ۋ)ومةةةةا أتفقةةةةوا عليةةةة  يف قولةةةة  تعةةةةاى:  
[ك وقولةة  40]الشةةور :( ھ ھ)[ك و33]املائةةدة: (چ چ ڇ چ)

ڄ ڄ )[ك ومةا اختلفةوا علية  يف قولة  تعةاى: 17]احلشةر:( پ پ ڀ ڀ)تعاى: 

[ك وقولةةة  76]طةةة :( جخ حخ مخ جس حس)[ك وقولةةة  تعةةةاى: 34]الّزمةةةر:( ڄ ڄ
ومةن  ))ك يقوب الداين أ  حممد بن عيسةع يقةوب: (2)[88]الكد :( ڑ ڑ ک)تعاى: 

فلةةة  جةةةز،ا  ة ألغةةةع الةةةيت يف الزمةةةر ويف الكدةةة   تةةةب يف مصةةةاح  أوةةةل العةةةراق )لعةةةم أهنةةةا أربعةةة
 .(3(( ) ( يع  بالواو ويف مصاح  أول املدينة بغري واو احلس 

قال  علمار القةرآ ك والقةرارات يف رسةم املصةح  لةبعا الكلمةات الةيت  وب لي قد تتبعمنا ما
ك واتضةغ لنةا اخةتاف القةرآ  يف بعةا وة ت اختاروا الّصَفديك وموافقة الّصةَفدي هلةؤالر العلمةار

 يقاس علي  بكا وقعتم و ت األلفان يف  ري القرآ . الكلماتك والرسم املصمحفّي ال
وبعد بكا  ا  للصفدي حديث عن الرسم املصحفي فدل لنا أ  تس ب ول  ا  لة  حةديث 

ك (4)العةروعيقاس عليدما خط املصح ك و  عن الرسم اإلمائي؟ يقوب ابن درستوي : خطّا  ال
                                 

 .  250ك واملار  ك ببراويم بن أمحد. دليل احلريا ك 61يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. املقن ك   (1)

 .  451ك وابن اجلزريك حممد بن حممد. النشرك 64يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. املقن ك   (2)

 . 63يُنظر: الداينك عثما  بن سعيد. املقن ك   (3)

د. عبةةةةد احلسةةةةني  ك تةةةةغ: د. ببةةةةراويم السةةةةامرائيك و تةةةةاب الكتةةةةابيُنظةةةةر: ابةةةةن درسةةةةتوي ك عبةةةةد اهلل بةةةةن جعفةةةةر.    (4)
 (.16ًك )1977الفتلعك
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ك ونتسةارب ونةا  لكن  ساعد علع وّمد رسم  لمةات معينةة بقيةت صةورهتا الكتابيةة بى وة ا اليةًو
 وو الرسم ال ي يقاس علي ؟ وول وو الرسم اإلمائّي أً ال ؟  ما

اختارت الّصَفدي من ألفان يف و ا الرسمك وول  س  شف  يف املبحث الثاين مبّينًة ما و ا ما
 نّ  اختل  عندم؟ .تب  العلمار أً أ
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سم
ّ
  الر

ّ
 اإلمالئي

لةيس الرسةةم اإلمائةةي بال تصةةويراً خطيةةاً ألصةوات الكلمةةات املنطوقةةةك يتةةيغ للقةةارف أ م يعيةةد 
نطقدةةا طبقةةاً لصةةةورهتا الةةيت نطقةةت  ةةةاك وملةةا  انةةةت بعةةا احلةةروف يف الكتابةةةة العربيضةةة ختضةةة  يف 

امةةل أخةةر  حمةةررة مةةن التةةزاً الصةةورة النطقيةةةك فقةةد جةةدت احلاجةةة بى ولةة  لةةوابط ر دةةا بى عو 
عامةةةةك تةةةةنظم رسةةةةم احلةةةروف يف أولةةةةاعدا املمتلفةةةةةك ووةةة ت الضةةةةوابط وةةةةي الةةةيت نسةةةةميدا الرسةةةةم 

 .(1)اإلمائي
والكتابةةة تصةةوير ل لفةةان اللغويةةة الةةيت تشةةري بى املعةةاين الةةيت يةة وب بليدةةا املةةتكلمك وأولةةا  

دةك  ةةلٌّ مندةا حيتةةاج بى بيةةا ك وأ ثروةا يف اهلمةةزة واأللةة  والةواوك ووومةةا حتةةدث عنةة  الكتابةة عديةة
أك ةر ودنةا ُمِدةمض وة ا البةابك فة قوب: أ ثةر مةا  ))الّصَفدي يف باب اهلجارك وأَّار بلية  يف قولة : 

ك وقةةةد ولةةةغ (2(() وةةةري أولةةةا  الكتابةةةة الةةةيت حتتةةةاج بى البيةةةا  يف اهلمةةةزة واأللةةة  والةةةواو واليةةةار
الّصةةةةَفدي مةةةةاوي األولةةةةا  الةةةةيت حتتةةةةاج بى بيةةةةا  يف الكتابةةةةةك و انةةةةت لةةةة  اختيةةةةارات يف اهلمةةةةزةك 
واألل ك والواوك واليارك فبماكا خص الّصَفدي  اً من و ت احلةروفك مةن اختيةارات يف احلة ف 

سةة تناول  يف وةة ا املبحةةث مبينةةة موافقةةة الّصةةَفدي  وإل بةةات؟ ووةةل أتةةع الّصةةَفدي ةديةةدك وةة ا مةةا
 ار اللغةك ويفالفت  هلم. وس بدأ:لعلم

 :اهلمزة: أولا 
 . (3(() اهلمزة ملزتا  ملزة قط  وملزة وصل ))يقوب الّصَفدي: 

 :كتابتها وأحكام القطع، همزة ـ أ
 :الكلمة أول كانت إذا: أواًل

ب  ملةةةةزة القطةةةة  ب   انةةةةت  ))قةةةةاب الّصةةةةَفدي يف طريقةةةةة  تابةةةةة ملةةةةزة القطةةةة  يف أوب الكةةةةاً: 

                                 
 (.3مصر: مكتبة  ريبك ) اإلمار والرتقيم يف الكتابة العربيضةكيُنظر: عبد العليمك ببراويم.   (1)

 .1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .1/49يُنظر: املصدر السابقك   (3)
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فتوحةةة أو مكسةةورة ووقعةةت أوالً يف اسةةم أو فعةةل أو حةةرف  تبةةت ألفةةا  ةةو أمحةةد مضةةمومة أو م
 . (1(() وأيلم وبعد وأ ًر واستمرج أو ب  وأ 

و ةةا  للفةةرار وابةةن جةة  رأي واحةةد يف  تابةةة اهلمةةزةك أوب الكةةاًك ووةةو أ  تكتةةب ألفةةاً علةةع  
ور ةةةا أراد كلةةةي  ةةةل حةةةابك سةةةوار  انةةةت ملةةةزة قطةةة  أو وصةةةلك وأهنةةةا لةةةيس هلةةةا صةةةورة يف اخلةةةطك 

 .(2)الّصَفديك ودليل كلي أن  أورد استمرج م  األمثلة
والنحةاس حكةع مةا قالة  ابةةن  يسةا : أهنةم مل يثبتةوا للدمةةزة صةورة يف اخلةطك ولكةن اجتمعةةوا 
علع أ  وعلوا لكل حالة فيدا صورة معينةك وقد أ بت ابن  يسا  ما اجتمعوا علية ك وبةدأ بة هنم 

 .(3)الكاً ألفاًك وعمم أ   ل أل  يف أوب الكلمة ملزةاجتمعوا أ  يكتبووا أوب 
 .(4)والّصَفدي  ا  قول  موافقاً لقوب الزجاجي يف أهنا تكتب ألفاً ب ي حر ة حتر ت

وجعةةل ابةةن درسةةتوي   تابتدةةا علةةع صةةورة األلةة  وجوبةةاًك وعلةةل  تابتدةةا بصةةورة األلةة   أل  
 .(5)ساألل  واهلمزة مشرت ا  يف املمرج متضارعا  يف اجلر 

وأما من العلمةار ا مةَد نيك فعبةد العلةيم ببةراويم رأية  موافةق لةرأي الّصةَفدي يف أ  ملةزة القطة  
 . (6)ترسم ألفاك فوقدا ملزة مفتوحةك أو مضمومة

                                 
أ  الّصةةَفدي سةةدا فةة  ر اسةةتمرجك وملزتةة   ك ويبةةدو1/49يُنظةةر: الّصةةَفديك خليةةل بةةن أيبةةي. الةةوايف بالوفيةةاتك   (1)

 ليست للقط  بل وي للوصل  ألن  سداسي.

(ك وبةةاب 58ًك )1988ك دمشةةق: دار الفكةةرك 1ك تةةغ: مةةال  مبةةار ك وعقةةود اهلمةةزيُنظةةر: ابةةن جةة ك عثمةةا .   (2)
 .39اهلجارك 

تةةةةابيُنظةةةةر: النحةةةةاسك أمحةةةةد بةةةةن حممةةةةد.   (3) وت: دار العلةةةةًو ك بةةةةري 1ك تةةةةغ: د. بةةةةدر أمحةةةةد لةةةةي ك وصةةةةناعة الكة
 (.151ً )1990العربيضةك

ك اربةةةد: دار األمةةةلك 1ك تةةةغ: د. علةةةي توفيةةةقك واجلمةةةل يف النحةةةويُنظةةةر: الزجةةةاجيك عبةةةد الةةةرمحن بةةةن اسةةةحاق.   (4)
1984(  ً279 .) 

 .25يُنظر:  ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك   (5)

 .121رتقيمك يُنظر: عبد العليمك ببراويم. اإلمار وال  (6)
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 :(1)وقد نظم يف اهلمزة أوب الكاً حممود أبو سري  مولحا في  أهنا تكتب ألفاً وقاب
ــَِ   ــجة  ل ل قرط ــــــــــ ِ أوَ لل وَصَــــــــ  ْرهَمَــــــــ

 
    َِ قرــــدَ صَــــوَّر وها أرل فــــاً يف الشَّــــك 

 
 

ــــــبََ  ال  نبَـــــــايل   وَبِـــــــاخَت ال   ال ـ 
 

    ِــــــيرا بِكنـــــــَط زَـــــــال  ْررَ  هَـــــــا كـر
 

 
 . (2)وك ر الدقر أ  اهلمزة يف أوب الكلمة تكتب ألفاً مطلقاً 

 وبةة لي يكةةو  قةةوب الّصةةَفدي يف  تابةةة ملةةزة القطةة  موافقةةاً آلرار علمةةار اللغةةة القةةدمارك ووةةو
رأي ا د ني أيضاًك وقد رأينةا أ  أ لةب علمةار اللغةة أَّعةوا أهنةا تكتةب ألفةاًك بة ي حر ةة حتر ةت 
 ةةاك بةةل مةةندم مةةن جعةةل  تابتدةةا ألفةةاً مةةن الواجةةبك ومةةندم مةةن رأ  أهنةةا تكتةةب بةةاألل ك سةةوار  
يةةد  انةةت وصةةاً وقطعةةاًك  مةةا رأينةةا يف رأي الفةةرار وابةةن جةة ك واهلل أعلةةمك ويبةةدو أ  الّصةةَفدي ير 

باألمثلة الةيت ولةحدا  تابةة اهلمةزة بصةورة عامةةك ودليةل كلةي أنة  ولة  اسةتمرج لةمن األمثلةةك 
 واهلل أعلم.

والواقةة  الكتةةايّب للدمةةزة يف أّوب الكلمةةةك وةةو أ م تكتةةب ألفةةاً بةة ي حر ةةة حتر ةةت  ةةا اهلمةةزةك 
 املةةةا   ولكةةةنم صةةةعبت علةةةع  ةةةري املتمّصصةةةني التفرقةةةة بةةةني ملةةةزة القطةةة  وملةةةزة الوصةةةلك فتكتبةةةا 

 عندوم باألل ك وو ت مس لةة بمائيةة يق  فيدا أ ثر طاب العلمك واهلل أعلم. 
 :الكلمة أول كانت إذا الهمزة حركة ــ

ولاد بعضدم أ  جعةل عامةة اهلمةزة وحر تدةا يف الضةم  ))قاب الّصَفدي يف حر ة اهلمزة:  
 .(3(() والفتغ من فوق األل  ويف اجلر من حتت األل 

ترجيحاً من الّصَفدي أ  بعا العلمار من جعةل حر تدةا بكا  انةت مضةمومة  و ا  و ا 
 أو مفتوحة فوق األل ك وبكا  انت مكسورة أو يف اجلر حتت األل .

                                 
 (.12ك )الدرة األرجولة يف رسم الكلم املدموليُنظر: أبو سري ك حممود بن حممد.   (1)

 .2/319يُنظر:  الدقرك عبد الغ . معجم القواعدك   (2)

 .1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)
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 .الفعل فاء الهمزة كانت إن: ثانيًا

ب   انةةةت فةةةار الفعةةةل ملةةةزةك واتصةةةلت بكةةةاً قبلدةةةا  تبةةةت بعةةةدوا علةةةع  ))يقةةةوب الّصةةةَفدي: 
 . (1(() دا باهلمزة  و: قلت ل  ائت ليداًك وال ي ا،تنالصورة اليت يبتدأ في

واجلووري يف صحاح  ير  أني تقوب: ا،متن فا ك علةع مةامل يسةم فاعلة ك فةر  ابتةدأت بة  
جعلةةت اهلمةةزة الثانيةةة واًوا  أل   ةةل  لمةةة اجتمةة  يف أوهلةةا ملزتةةا  و انةةت الثانيةةة سةةا نة فلةةي أ  

 . (2)وعلدا واًوا ب   انت األوى مضمومة
والصويل ير  أهنا تكتب باليار يف بيت فا ك وكلي ألهنم يكروو  اجتما  اهلمزتني فتصةري 

 ك و ا  رأي الّصَفدي يفالفاً ل   ألن   تبدا باهلمزة.(3)قبلدا الثانية يار  لسكوهنا وانكسار ما
 واعتَّوا الرلةي مةن بةاب التمفية  املستحسةنك فعنةد التقةار ملةزتني يف  لمةة واحةدة  وةب
ةةةد  ائمتنةةةا( و )الّةةة ي ا،متةةةن(  قلةةةب الثّانيةةةة حةةةرف علةةةة  أل  الثّقةةةل حصةةةل مندةةةاك  ةةةو:  ةةةو )اهلم

(ك وك ر أيضاً أهنا مل وعل بنيم بنيم  بك ال حر ة هلةا حة  وعةل بيندةا وبةني حةرف  و )يقوب ائم  م
واحلر ة  حر تداك وال حت ف ألهنا حت ف بعد بلقار حر تدا علع ما قبلدا  ي تكو  دلياً عليداك

 .(4)تكو  علع السا ن ال علع املتحر 
والقلقشندي ير  أهنا لو  انت اهلمةزة بةني  ةري الفةار والةواو وبةني اهلمةزة الةيت وةي فةار الفعةل 

                                 
 .1/50 يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك  (1)

ك 4ك تةةغ: أمحةةد عبةةد الغفةةور عطةةارك والصةةحاح تةةاج اللغةةة وصةةحاح العربيضةةةيُنظةةر: اجلةةووريك ب اعيةةل بةةن محةةاد.   (2)
ك يفتةةار الصةةحاح(ك والةةراليك حممةةد بةةن أيب بكةةر. 5/2072 (ك ) -ً-ًك )أ1987بةةريوت: دار العلةةم للمايةةنيك 
(ك وابن 1/22 (ك )-ً-ًك )أ1999ر النموكجيةك ك بريوت: املكتبة العصريةك الدا5تغ: يوس  الشيخ حممدك و
 .  (.13/24 (ك )-ً-هك )أ1414ك بريوت: دار صادرك 3ك ولسا  العربمنظورك حممد بن مكًر

 (.248ك تغ: حممد  جة األ ريك بغداد: املكتبة العربيضةك )أدب الكتابيُنظر: الصويلك حممد بن حيع.   (3)

ك تغ: حممد الزفزافك وحميةي الةدين عبةد احلميةدك َّرح َّافية ابن احلاجبسن. يُنظر: األسرتاباكيك حممد بن احل  (4)
منجةةةد الطةةةالبني يف (ك عمةةةارةك أمحةةةد بةةةن ببةةةراويم. 3/59ًك )1975ونةةةور احلسةةةنك بةةةريوت: دار الكتةةةب العلميةةةةك

 (.52هك )1408ك 4ك واإلبداب وإلعاب واإلد اً
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 بتتك  و ائتوك واّل ي ا،متنك ومنمدمم منم يقوب ائم  م يل
(1). 

لفار واواًك  و: قد ا،تةن وعند اهلوري  أهنا  تبت يف املالي املب  للمجدوب للفعل املدمول ا
 . (2)فما 

ولعبةد السةةاً وةارو  اسةةتثنار يف وةة ت اهلمةزة بكا  ةةا  املدمةول الفةةار مةةن بةاب االفتعةةاب  ةةو: 
ك فركا تقدمت فار أو واو داخلة علع الكلمة وأمن الّلبسك ففي و ت احلالة حتة ف األلة   ائمتمنم

 . (3)وحك  و: وأمتناألوى وتكتب الثانية ألفاًك لوقوعدا سا نة بعد مفت
ومل يكن الّصَفدي يف و ا الّصةدد بال تابعةاً لغةريت مةن العلمةار املتقةّدمني قبلة  مةن أوةل اللغةةك 
واختلفت اهلمزة بكا  انت فةار الفعةل يف واقعنةا الكتةايّب فةالبعا يكتبدةا ا،تةنك والةبعا يةر  أ  

  تابتدا أتن أسدل للقارف والكاتبك واهلل أعلم.
 :حشوًا كانت إذا زةالهم: ثانيًا

 :ساكنة ـ أ

فر  وقعت اهلمزة حشواً فر   انت سا نة يف نفةس الكلمةة  تبةت حرفةا  ))يقوب الّصَفدي: 
 . (4(() من جنس احلر ة اليت قبلدا  و: سؤرك ورأسك وبئر

 :حالتان ولها متحركة ـ ب

 :ساكض قبلها ما مت ركة ـ 1

لدةةا سةةا ناً  تبةةت علةةع  ةةو حر ةةة نفسةةدا ب   انةةت متحر ةةة و ةةا  مةةا قب ))يقةةوب الّصةةَفدي: 
 .(5(()  و: أر،اسك وأرافك وأسئر

                                 
 .3/191يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (1)

 .           163يُنظر: اهلوري ك نصر بن يونس. املطال  النصريةك   (2)

 ( .15ك القاورة: األجنلو املصريةك )قواعد اإلماريُنظر: وارو ك عبد الساً بن حممد.   (3)

 .1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)

 .1/49يُنظر: املصدر السابقك   (5)
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 :مت رك قبلها ما مت ركة ـ 2
وب   ةةا  مةةا قبلدةةا متحر ةةاًك فةةر   ةةا  مضةةموماً أو مفتوحةةاً أو مكسةةوراًك  ))يقةةوب الّصةةَفدي: 

علةةع  فاملضةةمًو تكتةةب ملزتةة  املفتوحةةة واملضةةمومة واواً  ةةو جةةؤ  وك،وبك واملفتةةوح تكتةةب ملزتةة 
 . (1(() جنس حر ة نفسدا  و لًؤ وس ب وسئيمك واملكسور تكتب ملزت  يار  و سئيل

 . (2)وابن قتيبة والنحاس يريا  أيضاً أهنا ب  سكنت اهلمزة تكتب حرفا من جنس احلر ة اليت قبلدا
د أما النحاس فجعل يف اهلمزة املتحر ة السا ن ما قبلدا  ا ة أوج  يف الكتابةك و ا  األجةو 

عندت أ  تكتب علع حر تداك واتفق الّصَفدي مع  فيما ك ر يف املتحر ة وما قبلدا متحر اًك  ةري 
ك واهلمةزة املتوسةطة عنةد الزجةاجي سةوار (3)أن  علل  تابتدا بالواو بكا انضمت  أل  الضمة أقةو 

قبلةة   ك وقةد  ةةا  الّصةَفدي يف كلةةي تابعةاً ملةةن(4) انةت متحر ةةة أو سةا نة وةةي مةا نقلةة  الّصةةَفدي
 من العلمار.

و انةةت اهلمةةزة املتوسةةطة السةةا نة بعةةد متحةةر  عنةةد ابةةن درسةةتوي ك وةةب ب باهتةةا علةةع صةةورة 
احلرف ال ي من  حر ة ما قبلداك وكلي عندت لتمفي  اللفظك وأما بكا  انت متحر ة وما قبلدةا 

كتابةةك ووةو سا ن فعندت فيدا وجدا : األوب ب باهتا علع حر تدا نفسداك والثاين: حة فدا مةن ال
علع  ري القياسك و ا  اإل بات عنةدت أجةود وأقةيس مةن احلة فك وبكا  انةت متحر ةة ومةا قبلدةا 

 . (5)متحر  تكتب علع حر ة ما قبلدا بتباعاً لتمفي  اللفظ
وقةةد حكةةع كلةةي  لةة  ابةةن جةة ك بال أنةة  ك ةةر أهنةةا بكا  انةةت متحر ةةة ومةةا قبلدةةا سةةا ن فةةر  

 . (6)يثبتوهنا أ ثر الُكتضاب ال

                                 
 .1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .186يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (2)

 .153يُنظر: النحاسك أمحد بن حممد. صناعة الكتابك   (3)

 .281ك 280يُنظر: الزجاجيك عبد الرمحن بن بسحاق. اجلمل يف النحوك   (4)

 .27ك30ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك يُنظر: ابن درستوي   (5)

 .60يُنظر: ابن ج ك عثما . عقود اهلمزك   (6)
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ومن خاب ما قال  علمار اللغة يف اهلمزة حشواًك وجدنا اختاف عبارهتم بني احلر ة وصورة 
األلةة  الةةيت تكتةةب فوقدةةا اهلمةةزة ويف الةةربيط بةةني الوجةةوت الثا ةةة مةةن التسةةديل والةةربط واجلةةوال يف 
الرسةةمك بةةل  انةةت األلةة  عنةةد  ثةةري مةةندم ليسةةت ل لةة  صةةلة فيدةةاك أل  صةةورة األلةة  عنةةدوم 

صل يف  تابة الكلمةك وقد نقل و ا عن الفرار أن  يكتةب اهلمةزة علةع صةورة ألة  يف  ةل وي األ
ك ورأي الّصَفدي تاب  آلرائدمك وقالوا ب ض األجود والقياس وو الوج  األوب ووو مةا قالة  (1)مول 

 الّصَفدي يف كلي أيضاً.
و واليةار علةع حسةب أّما الواق  الكتايّب للدمزة حشواًك فدي تكتب علع صورة األلة ك والةوا

ك والةةبعا يكتةةب راس مةةن  ةةري ملةةزةك وبةةري باليةةارك وتكتةةب  حر ةةة مةةا ك وبئةةرة قبلدةةاك فتقةةوب: رأسة
ك،وب بةةةواو واحةةةدة فيقةةةاب: ك،بك ووكةةة ا  أل  الواقةةة  الكتةةةايّب  يةةةل بى االختصةةةار والتسةةةديلك 

 واهلل أعلم.
 :متطرفة الهمزة كانت إذا: ثالثًا

  انت طرفا وحاالهتا علع النحو التايل:ي  ر الّصَفدي ول  اهلمزة بكا  
 : ساكنًا قبلها ما كان إن ـ أ

وب  وقعةت اهلمةزة طرفةاً فةر   ةا  مةا قبلدةا سةا نا مل تثبةت هلةا صةورة   ةو اخلةةبر  ))يقةوب: 
 . (2(() والدفر واجلزر

ك ويةةر  الصةةويل يف (3)وابةةن قتيبةةة يشةةري بى حةة فداك أو عةةدً  بةةات صةةورهتا ب  وقعةةت طرفةةاً 
أ ثر ما جار عن العرب بسةقاطدا مةن الكتةابك ولكةن ونةا  مةن يكتبدةا علةع لفظدةاك كلي أ  

فةةر   انةةت مضةةمومة  تبدةةا بةةالواوك وب   انةةت مكسةةورة  تبدةةا باليةةارك وب   انةةت مفتوحةةة  تبدةةا 
 . (4)باألل 

                                 
 .6/327يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك   (1)

 .1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .186تبك يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكا  (3)

 .249يُنظر: املصدر السابقك   (4)



 الكتابيّة الصّفردي جهود الفصَ الث ا ي :

 

106 

ومةةا قالةة  الّصةةَفدي وةةو املمتةةار عنةةد النحةةاسك وك ةةر أ  ونةةا  مةةن يكتةةب اهلمةةزة الةةيت قبلدةةا 
بالكسةةر والضةةمك وال يكتبدةةا علةةع الفةةتغك ومةةندم مةةن يكتبدةةا بعةةد الضةةم والكسةةر حةةرفة سةةا نة 

علةةةع حر تدةةةا وال يلتفةةةت بى مةةةا قبلدةةةا سةةةوار  ةةةا  سةةةا ناً أو متحر ةةةاك وأ ةةةد أهنةةةا مل تثبةةةت هلةةةا 
ك أمةا ابةن (2)ك وحكع   لي بعدً  بات الصورة للدمزة املتطرفةة وقبلدةا سةا ن الزجةاجي(1)صورة

ك وحكةةم اهلمةةزة املتطرّفةةة (3)باهتةةا بصةةورة أو حةة فدا سةةبب  التقةةار سةةا ننيدرسةةتوي ك فةةاعتَّ عةةدً  
 . (4)عندت حكم احلرف السا ن  ألهنا يف مول  الوق  من الكلمة

ك وللكسائي رأيا  (5)علي  القلقشندي أيضاً  وقد تب  الّصَفدي ابن ج ك وابن قتيبةك ووو ما
 يف و ت اهلمزة ملا:

 اليت تستحق.األوب: أ  تكتبدا علع حر تدا 
 .(6)والثاين: علع حر ة ما قبل السا ن ال ي قبلدا

وجند من اختاف آرار العلمار يف اهلمزة املتطرفةك واتبا  الّصَفدي هلمك وعةدً يفةالفتدم. ومل 
قبةةل اهلمةةزة املتطرفةةة  تبةةت علةةع  يكةةن الواقةة  الكتةةايب يفالفةةاً ملةةا ك ةةرت العلمةةار ونةةاك فةةركا حتةةر  مةةا

قبلدا ح فت صورهتاك واملقصود ح ف األلة ك  قبلداك وبكا سكن ما حرف من جنس حر ة ما
 أو الواوك أو اليارك وتكتب رأس العني علع السطرك واهلل أعلم.

 :املضاف في طرفًا كانت إن ـ

وبعضدم  تبدا ب  وقعةت طرفةاً يف املضةاف علةع جةنس حر ةة مةا قبلدةاك  ))يقوب الّصَفدي: 

                                 
 .152يُنظر: النحاسك أمحد بن حممد. صناعة الكتابك   (1)

 .279يُنظر: الزجاجيك عبد الرمحن بن بسحاق. اجلمل يف النحوك   (2)

 .33يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك   (3)

جةةام  الةةدروس ك الغاييةة ك مصةةطفع بةةن حممةةد. 32فةةر.  تةةاب الكتةةابك يُنظةةر: ابةةن درسةةتوي ك عبةةد اهلل بةةن جع  (4)
 (.2/145ًك ) 1993ك بريوت: املكتبة العصريةك 28ك والعربيضة

 .3/212ك والقلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك 63يُنظر: ابن ج ك عثما . عقود اهلمزك   (5)

 .43 يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك  (6)
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مةةةررت بةةةامرف القةةيسك و ةةة ا بكا اتصةةةلت اهلمةةةزة املتطرفةةةة وةة ا امةةةر، قةةةيسك ورأيةةةت امةةرأ القةةةيسك و 
 . (1(() بضمري مثل: جز،تك ورأيت جزأتك ومررت ةزئ ك وبعضدم ح فدا واستغ  بالضبط

والّصَفدي ونةا أَّةار بى رأيةني يف وة ت اهلمةزة املتطرفةة بضةمريك وملةا: أ  تكتةب اهلمةزة علةع 
 ضبط.جنس حر ة ما قبلداك واآلخر أ  حت ف ويستغ  بال

ويةةةر  الّصةةةَفدي مةةةا رآت ابةةةن قتيبةةةة والزجةةةاجي وابةةةن درسةةةتوي  وابةةةن جةةة  يف اهلمةةةزة املتطرفةةةة 
 .(2)املضافة بى مضمر

و ا  للنحاس يف و ت اهلمزة طرق يفتلفة يف  تابتداك فة  ر أ  مةندم مةن وعةل حكمدةا  
ك ومةةندم مةةن حكةةم اهلمةةزة املتوسةةطةك ومةةندم مةةن يقةةر اليةةار والةةواو علةةع حاهلةةا وخيتلةة  يف األلةة 

يقرواك ومندم من وعلدا واواً بكا انضمت اهلمزةك  و: وو يقر،رك وأجود كلي أ  تكتةب بةالواو 
 . (3)وحدوا يف الرف ك وباليار وحدوا يف اخلفاك وتقرأ األل  يف النصب

ك ورأ  الدقر أ  اهلمزة املتطرّفة بعد (4)قال  ابن درستوي  وأما ا َد و  فقد حكع الغاي  ما
تحّر  تكتب علع حسب احلر ة قبلدا وو ا اممر، ورأيت اممرأً ومررمت باممر رم

(5). 
و  ا يكو  رأي العلمار يف اهلمزة املتطرفةة طرفةاً يف املضةاف فرهنةا تكتةب علةع جةنس حر ةة 
مةةا قبلدةةا واملتطرفةةة بضةةمري  فمةةندم مةةن أورد  تابتدةةا وحةة فداك ومةةندم مةةن قةةاب بكتابتدةةا فقةةطك 

 تابتدا وح فدا باالستغنار عندا بالضبطك واهلل أعلم. والّصَفدي قاب بك

                                 
 .1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

ك والزجةةاجيك عبةةد الةةرمحن بةةن بسةةحاق. اجلمةةل يف 187يُنظةةر: ابةةن قتيبةةةك عبةةد اهلل بةةن مسةةلم. أدب الكاتةةبك   (2)
 .59ك و ابن ج ك عثما . عقود اهلمزك 34ك وابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك 379النحوك 

 .152يُنظر: النحاسك أمحد بن حممد. صناعة الكتابك   (3)

 .2/146يُنظر:  الغايي ك مصطفع بن حممد. جام  الدروس العربيضةك   (4)

 .2/320يُنظر: الدقرك عبد الغ . معجم القواعد العربيضةك   (5)
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حتتةةةةةاج بى تّكةةةةةن يف الّلغةةةةةةك أّمةةةةةا  ةةةةةري  -يف وقتنةةةةةا وةةةةة ا-و تابةةةةةة اهلمةةةةةزة طرفةةةةةاً يف املضةةةةةاف 
املتمّصصةةةةني فيستسةةةةدلو   تابتدةةةةا مفةةةةردًةك ويةةةةرو  أّ  كلةةةةي صةةةةحيغةك ألّ  احلر ةةةةة باقيةةةةة قبلدةةةةاك 

 أعلم. واهلل
 .املنصرف وغري املنصرف في مدة بعد الهمزة وقعت إن ـ ب

وب  وقعةةت اهلمةةزة بعةةد مةةدة فةةر   انةةت يف منصةةرف  تبةةت يف املنصةةوب  ))يقةةوب الّصةةَفدي: 
ألفةةاً فتقةةوب: لبسةةت قبةةاأ وَّةةريت  سةةاأ بةة لفنيك و ةةري املنصةةرف بةة ل  واحةةدة  ةةو ردار وسةةودار 
 ومةةةررت بكسةةةار ومحةةةرارك فةةةر   ةةةا  املمةةةدود مثةةة   تةةةب علةةةع مةةةا تلفةةةظ بةةة  تقةةةوب وةةة ا   سةةةاآ 
وابتعت  ساأينك وب  ألي  املمدود بى مضمر رفعت  بواو ونصبت  بة ل  وجررتة  بيةارك فتقةوب: 
وةة ا عطةةؤ  و ملةةت عطةةاأ ك واألحسةةن حةة فدا يف حالةةة النصةةب فتقةةوب:  ملةةت عطةةار ك ويف 

 . (1(() اجلر تقوب: وصلت بى عطائي
واحةةةدة يف  والصةةويل  ةةا  يةةر  ب   انةةت اهلمةةزة آخةةر احلةةروف واحلةةرف ممةةدود  تبةةت بةة ل 

النصب واخلفا والرف ك وعلل أهنا تكتب ألفا واحدة يف الرف  واخلفا  ألهنم يستثقلوهنا طرفاًك 
 . (2)والصواب عندت أ   ل ممدود منصوب يكتب ب لفني أل  في   اث ألفات

وقةةةةاب الكسةةةةائي: وةةةةول أ  يةةةةرد بى الةةةةواو. وةةةة ا عطةةةةا،  باإلَّةةةةارة بى الةةةةواوك وأخةةةة ت مةةةةن 
بى اليةةار. وومعةةو  بةةني يةةارين يف النصةةب أخةة ت عطاييةةي.   جعلةةوا ألةة  عطايةةي باإلَّةةارة 

 .(3)النصب  نزلة اإللافة فصريووا باليار
وأمةا النحةاس فقةد أورد آرار البصةةريني والكةوفيني يف وة ا املولة  ب نةة   ة  علةي بةن سةةليما  

ك  مةا أنة  ال وةول يقوب: ب  البصريني ال ويزو  أ  يكتب وة ا بال بة لفنيك تقةوب: اَّةرتيت ردارً 
يف قولي: رأيت ليداًك أ  حت ف من  األل ك وأما الكوفيةو  فكةانوا يكتبوهنةا بة ل  واحةدة  ةو: 

                                 
 .50ك 1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .249نظر: الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك يُ   (2)

 (.3/119ًك ) 1950ك تغ: عبد الساً وارو ك  الس  علبيُنظر:  علبك أمحد بن حيع.   (3)
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)أخةةة ت عطةةةار (ك و انةةةت علةةةتدم يف كلةةةي أهنةةةم  روةةةوا أ  ومعةةةوا بةةةني صةةةورتني  لةةةطةك ألهنةةةم 
 . (1)يكتبو  مؤونًة بواوينك و  ا: بنيت بناًرك وابتعت  سارً 

مولةة  الرفةة  واواًك ويف مولةة  اخلفةةا يةةاًرك وال اخةةتاف يف كلةةي   وب  ألةةفت أحلقةةت يف
فقلت: و ا عطا، ك ومررت بردائي  وتقوب يف النصب: رأيت عطار ك ب لفني عنةد البصةرينيك 
وواحةةةدة عنةةةد الكسةةةائي والفةةةرارك فةةةر  قلةةةت: وةةة ا  رداآ  وعطةةةاآ ك  تبتةةة  بةةة لفني ال  ةةةري عنةةةد 

قلةةت محةةراوا  مل وةةز  ةةري وةة ا عنةةد البصةةرينيك فرقةةاً  البصةةرينيك وقةةد حكةةع سةةيبوي : رداوا ك فةةر 
 .(2)بني امل  ر واملؤنث

وبة لي نةةر  أ  الّصةَفدي  ةةا  رأية  موافقةةاً لةةرأي البصةريني يف أ  تكتةةب اهلمةزة املتطرفةةة بعةةد 
مةةدة بةة لفني يف الرفةة  واجلةةرك ولكةةن حتةة ف يف النصةةبك ورجةةغ حةة فدا يف النصةةبك و انةةت عنةةد 

 هلل أعلم.الكوفيني ب ل  واحدة. وا
أمةةا الّصةةَفدي فوافةةق ابةةن درسةةتوي  يف اهلمةةزة املتطرفةةة بعةةد مةةدة يف املنصةةرف و ةةري املنصةةرفك 

 .(3)واملد املضاف بى مضمرك و انت عندت بواو واحدة وبيارك واحدة  الجتما  املثلني
ا وال خيتلةة  واقعدةةا الكتةةايّب ونةةا عنةةد  ةةري املتمّصصةةني يف الّلغةةة عةةن اهلمةةزة طرفةةاًك لكةةن رّ ةة
وعلو   تابتدا علةع نةَّةك وبقةار احلر ةة قبلدةا تكفةي عنةدومك واهلل أعلةًمك فيقلةو : وة ا عطةا، ك 

 و ملت عطار ك وصلت بى عطائي.
قالةةة   و ةةة ا قةةةد انتدينةةةا مةةةن احلةةةديث عةةةن الرسةةةم الكتةةةايب هلمةةةزة القطةةة ك وسةةة عرع اآل  مةةةا

 الّصَفدي يف ملزة الوصل. 

                                 
 .150يُنظر: النحاسك أمحد بن حممد. صناعة الكتابك   (1)

 .150يُنظر: النحاسك أمحد بن حيع. صناعة الكتابك   (2)

 .33ك 32عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك  يُنظر: ابن درستوي ك  (3)
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 .الوصل همزة: ثانيًا
 .الوصل همزة فحذ مواضع: أواًل

وأمةةا ملةةزة الوصةةل فقةةد حةة فت يف موالةة   )): (1)ك ةةر الّصةةَفدي موالةة  ملةةزة الوصةةل وقةةاب
 مندا:

 .اهلل باسم: نحو خاصة تعالى اهلل باسم اتصلت إذا ـ 1

لكثةةرة دوروةةا يف الكةةاًك ومل يفعلةةوا كلةةي يف بةةاقي أ ةةار اهلل احلسةة  يف مثةةل: باسةةم ربةةيك 
أهنةةا تثبةةت بكا اتصةةلت بغةةري  ))ك وك ةةر الّصةةَفدي أيضةةاً (( كلةةي وباسةةم الةةرمحنك وأجةةال الكسةةائي

 . (2(() البارك فر  اتصلت بغري البار مل حت ف   اسم اهللك والسم اهلل

وااور قةوب الّصةَفدي أ  ملةزة الوصةل حتة ف مةن ) اسةم ( بكا اتصةلت بالبةار يف بسةم اهللك 
الكةةةةاًك ووةةةةو رأي الكسةةةةائي و ةةةةا  القيةةةةاس أهنةةةةا ال حتةةةة ف  ولكةةةةن حةةةة فووا لكثةةةةرة دوروةةةةا يف 

ك وكوب بعضدم (4)ك والنحاس ك ر ست علل يف ح فدا  مندا لكثرة دوروا يف الكاً(3)والفرار
 .(6)ك وكوب بعضدم أهنا ح فت للتمفي (5)أهنا ح فت لاختصار

ال وةول أ  حتة ف بال مة  اهلل  ألهنةا   ))أما يف  ري بسم اهلل فظاور  اً الفةرار عنةدما قةاب: 
ك فتثبةت يف باسةم ربةيك باسةم الةرمحنك بةل ب  (7(() ع ك فركا عدوت كلةي أ بةت األلة  ررت م

                                 
 .1/49يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. لوايف بالوفياتك   (1)

 .1/50املصدر السابقك   (2)

ك تغ: أمحد يوس  النجايتك حممد علةي النجةارك عبةد الفتةاح ب اعيةل معاين القرآ يُنظر:  الفرارك حيىي بن لياد.   (3)
 ( .1/6صرية للت لي  والرتَّةك )ك مصر: دار امل1الشليب و

 .65يُنظر: النحاسك أمحد بن حيع. صناعة الكتابك   (4)

ك القلقشةنديك أمحةد بةن علةي. صةبغ األعشةةعك 275يُنظةر: ابةن درسةتوي ك عبةد اهلل بةن جعفةر.  تةةاب الكتةابك   (5)
 3/328ك اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك 3/194

ك الزجةةةاجيك عبةةةد الةةةرمحن بةةةن بسةةةحاق. اجلمةةةل يف 162ن قتيبةةةةك عبةةةد اهلل بةةةن مسةةةلم. أدب الكاتةةةبك يُنظةةةر: ابةةة  (6)
 .77النحوك 

 .3/195يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (7)



 الكتابيّة الصّفردي جهود الفصَ الث ا ي :

 

111 

ك و ةةا  وةة ا ردت علةةع الكسةةائي عنةةدما جةةول كلةةي  و انةةت (1)الفةةرار اعتةةَّ وةة ا بةةاطاً وال وةةول
ك (2)يقةاس علةع ا ة وفات علت   ثرة االستعمابك والصواب عنةد النحةاس مةا قالة  الفةرار  ألنة  ال

رأي يف أنةة  ال وةةول أ  يفعةةل كلةةي بغةةريت وال بةة  يقصةةد البةةار أو  ةةري البةةار  ألنةة   و ةةا  للزجةةاجي
 ك وو ا ما أخ  ب  الّصَفدي بال أن  مل وعل  َّاكاً عن القياس.(3)عندت َّاك
لكن عة علمار اختلفوا عن الفرار وأخ وا برأي الكسائيك و ا  كلي قوب ابةن احلاجةب  

ك وبة لي حتة ف اهلمةزة مة  (5)قوب رأي  ثةري مةن العلمةارك وكوب بى (4)ال ي جعل  وو األصغ
البسملةك وابن مالي ال ويةز حة فدا يف  ريوةاك والفةرار ويةزتك علةع أ  احلة ف ال يكةو  بال مة  
اهللك و ةةةا  جةةةوال الكسةةةائي لةةة لي مطلقةةةاًك و ةةةاً الفةةةرار وةةةو املنطةةةقك ألنةةة  أ بتدةةةا يف  ةةةري اهللك 

 أعلم. واهلل
( يف واقعنةةا قةةرارة القةةرآ  فاعتةةاد النةةاس أ م تكتبدةةا مةةن  ةةري  حكمةةت  تابةةة ألةة  ) بسةةم اهلل

خيتلة  يف  تابتة  فةالبعا يثبةت والةبعا حية فك لكةن  أل ك وب بات األل  يف  ري اهلل و ا ما
 األ ثرية يف واقعنا اإل بات.

 :علمني بني السطر وأول علمني، وغري علمني، بني(  ابن)  همزة ـ 2

ك ويقةةةوب بكا (6(() مةةةا وقعةةةت بةةةني علمةةةني فتكتةةةب أمحةةةد بةةةن حممةةةدبكا  ))ك ةةةر الّصةةةَفدي أهنةةةا 
فةةر   انةةت بةةني  ةةري علمةةني  علةةم أو  نيةةة وبةةالعكس أو  ةةري الكنيةةة  ))وقعةةت بةةني  ةةري علمةةني: 

                                 
ك 3/195ك والقلقشةنديك أمحةد بةن علةي. صةبغ األعشةعك 66يُنظر: النحاسك أمحد بن حيع. صناعة الكتابك   (1)

 ..6/318د الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك والسيوطيك عب

 .66يُنظر: النحاسك أمحد بن حيع. صناعة الكتابك   (2)

 .77يُنظر: الزجاجيك عبد الرمحن بن بسحاق. اجلمل يف النحو:   (3)

 .3/328يُنظر: اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك   (4)

ك الزجةةةاجيك عبةةةد الةةةرمحن بةةةن بسةةةحاق. اجلمةةةل يف 162بةةةن مسةةةلم. أدب الكاتةةةبك يُنظةةةر: ابةةةن قتيبةةةةك عبةةةد اهلل   (5)
ك السةةةيوطيك عبةةةد الةةةرمحن بةةةن أيب بكةةةر. ملةةة  3/195ك القلشةةةنديك أمحةةةد بةةةن علةةةي. صةةةبغ األعشةةةعك 77النحةةةوك 
 .6/318اهلوام ك 

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (6)
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فتكتب حممد ابن أيب بكرك وحممد ابن َّةاب الةدينك وحممةد ابةن األمةري و ةريتك وبعضةدم أجراوةا 
ك وك ةةةر أيضةةةاً أهنةةةا تثبةةةت بكا وقعةةةت يف أوب السةةةطر (( علةةةع احلةةة ف يف وةةة ت املةةةواطن وال أرلةةةات

 .(1(() فر  وق  ابن أوب السطر ووو بني علمني أ بتت ألف  ))و انت بني علمني وقاب: 
بني الّصَفدي ونا ملزة ابن م  حت فك وك ر مة  تثبةتك فقةاب: بهنةا حتة ف بكا وقعةت بةني 

و  بعدوا مضافا فرهنةا تثبةتك و ةا  علمنيك وأما ب   انت بني  ري علمنيك أو  ريت ووي أ  يك
للصفدي رأي يف من حية فدا ب   انةت بةني  ةري علمةني أو  ةريت يف أنة  ال يرلةع باحلة ف ونةاك 

 وونا  ا  للعلمار آرار عديدت.
فقاب ابن قتيبة يف بهنا حت ف بكا  انت بني علمنيك وبكا  انت بني  ري علمني تثبت وتبع  

وب  نسبت  بى لقب قةد  لةب علةع اسةم  )) علمني فقاب: الّصَفديك وعلل عدً ح فدا بني  ري
 . (2(() ابي ك أو صناعة مشدورة قد عرف  ا مل حت ف األل   أل  اللقب يقًو مقاً اسم األب

و  لي الّصَفدي أيد  اً الصويل يف احل فك بل جعل ح فدا يف أوب السطر  ةري جةائزك 
 . (3(() ل  من   ألن  مل ي ت قبل  ما يدب علي بكا  ا  االبن مبتدأ مل وز بسقاو األ ))وقاب: 

وقةةةار  النحةةةاس حةةة فداك وب باهتةةةا  ةةة ف التنةةةوينك وب باتةةة ك و ةةةا  احلةةة ف واإل بةةةات عنةةةدت 
جائزينك واأل ثر احل ف بكا وقعت بني علمنيك و ا  األجود عندت ب بات األل  بكا  انت بني 

يةةا  يف أ  ألةة  )ابةةن( حتةة ف  ةة ف ك وقةةاب مثلةة  أبةةو ح(4) ةةري علمةةنيك ألّ  مثةةل وةة ا مشةةدور
 . (5)التنوينك والتنوين حي ف م  املك  مثل ما حي ف م  األ ار األعاً

وخةةةال  الّصةةةَفدي  ةةةاً ابةةةن درسةةةتوي  يف أهنةةةا تثبةةةت بةةةني  ةةةري علمةةةنيك ورأ  ابةةةن درسةةةتوي  
ن ح فدا بكا  انت بني  ري علمني   علةم و نيةةك أو صةفة للعلةمك وَّةبددا حة فدا  ة ف التنةوي

                                 
 .1/50بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل   (1)

 .177يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (2)

 .344ك 343يُنظر: الصويلك حممد بن حيع. أدب الكتابك   (3)

 .198ك 197يُنظر: املصدر السابقك   (4)

 (.4/2188يُنظر: أبو حيا ك حممد بن يوس . ارتشاف الضرب يف لسا  العربك )  (5)
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فرهنا حت ف من الكتاب  ما حي ف التنوين من املوصةوف بةابن يف وة ت  ))من املوصوف فقاب: 
املوال  من اللفةظ ليكةو  يف اخلةط دلةياً علةع مةا حة ف مةن اللفةظ بك  ةا  التنةوين سةاقطاً مةن 

ك و ةةةةةا  احلةةةةة ف يف ابةةةةةن بةةةةةني علمةةةةةني عنةةةةةد النحةةةةةاسك ممةةةةةا حةةةةة فوا (1(() اخلةةةةةط علةةةةةع  ةةةةةل حةةةةةاب
 . (2)لاختصار
مةن أهنةم يثبتةو  ألة  )ابةن( بكا  -يف عصةرت-ابن ج  ما ي وب بلية  الكتةاب ا ةد و   ورد

ف مةا مةا ية وب بلية  الكتةاب ا ةد و  مةن ب بةات األلة  خطةا  ))تقدت  نية أو ت خرتك وقاب: 
أي مةةردود  (3(() يف )ابةن( بكا تقةةدمت ونةا   نيتةة  أو تةة خرت فمةردود عةةن العلمةةار علةع قياسةةدم

م  أل  ح ف التنوين م  املك   ح ف  م  األ ارك وبَّنةا جعةل اال ةني ا ةاً علع قياس م وبد
 . (4)واحداًك فح فت األل   ألن  توسط الكلمة

وأما احلريري فرأ  أ  من تووم اخلوال أهنم حي فو  األل  ابن يف  ل مول  يقة ك وعنةدت 
قةة  )ابةةن( بةةني علمةةنيك لةةيس كلةةي مطةةرداًك وال واجبةةاًك ويةةر  وةةو أ  احلةة ف ال يكةةو  بال بكا و 

سةةوار  ةةا  ا ةةا أو  نيةةة أو لقبةةاك وقةةد عمةةم احلةة ف يف كلةةي سةةوار بةةني علمةةني أو  ةةري علمةةني 
وخالفةة  الّصةةَفدي يف كلةةي الةة ي ال يرلةةع احلةة ف يف  ةةري العلمةةنيك و انةةت علةةة احلةة ف عنةةد 

ة ))احلريري وي:  ل  من ابمن بكا وق  صفة بةني علمةني مةن أعمةاً األم م ار أو الكة  أو بَّّنا حت ف األم
 . (5(() األلقاب ليؤك  بتنزل  م  االسمم قبل   نمزلة االسمم المواحد لشّدة اّتصاب الّصفة باملوصوف

و انةةت ملةةزة )ابةةن( حتةة ف عنةةد ابةةن الةةدوا  لفظةةاً وخطةةاًك وقةةد جعةةل احلةة ف بةةني علمةةنيك 
 ك وقد خالف  الّصَفدي يف رأي .(6)و ري علمني

                                 
 .76يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل ين حعفر. تاب الكتابك   (1)

 .275يُنظر: الزجاجيك عبد الرمحن بن بسحاق. اجلمل يف النحوك   (2)

 .528ك 2/527يُنظر: ابن ج ك عثما . سر صناعة اإلعرابك   (3)

 .6/319يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوم ك   (4)

ك بريوت: مؤسسة 1ك حتقيق: عرفات مطرجيك ودرة الغّوال يف أوواً اخلوالحلريريك القاسم بن علي. يُنظر: ا  (5)
 (.246ًك ) 1998الكتب الثقافيةك 

 .12ك 11يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك   (6)



 الكتابيّة الصّفردي جهود الفصَ الث ا ي :

 

114 

حيةةىي أنةة  نقةةل عةةن أصةةحاب الكسةةائي أهنةةم حيةة فو  األلةة   ونقةةل القلقشةةندي عةةن أمحةةد بةةن
سةوار  ةا  بعةدت اسةةم ابية  أو  نيةة أبيةة  أو نعتةاك ولكةن الكسةائي أجةةال احلة ف يف كلةيك ولكةةن 

ك و ةةةاً (1)القيةةةاس عنةةةدت اإل بةةةات واحلةةة ف اسةةةتعماب  فةةةركا عةةةد  االسةةةتعماب رجةةة  بى األصةةةل
ري  يف املطةةةةةال  وةةةةةو نفسةةةةة  مةةةةةا ك ةةةةةرت ك ةةةةةرت اهلةةةةةو  الكسةةةةةائي وةةةةةو أعقةةةةةلك واهلل أعلةةةةةمك و ةةةةةا  مةةةةةا

 ك فوافق  الّصَفدي يف كلي.(2)الّصَفدي
وأما ا مَد و  فقاب عباس حسن  ا قاب النحاس وأبو حيا ك وجعل يف كلةي سةبعة َّةرووك 
وأ بتدةةةا يف أوب السةةةطرك فمةةةال  الّصةةةَفدي يف احلةةة ف بةةةني العلمةةةني و ةةةري العلمةةةنيك ووافقةةة  يف 

جعةةةل األفغةةةاين ب باهتةةةا خطةةةاً فقةةةط يف أوب السةةةطرك وحتةةة ف لفظةةةاً ك و (3)اإل بةةةات يف أوب السةةةطر
ك وقةةاال مثلمةا قةةاب ابةن الةةدوا  (5)ك وقةةاب بة لي عبةةد الغة  الةدقر(4)وخطةاً بكا وقعةت بةةني علمةني

يف احلةة ف بةةاخلط واللفةةظك وقةةد أَّةةار علةةي ببةةراويم بى لةةرورة  تابةةة وةة ت األلةة  يف أي موقةة   
ت الكلمة دليل والغ علع اللبس ال ي يةؤدي بلية  حة فدا  انتك وعلل ب   نطق اجلزائريني هل 

 . (6)فيقولو )الشاكيل بن جديد(
وقةةد رأينةةا أ  الّصةةَفدي تةةاب ة لةةرأي أ لةةب علمةةار اللغةةة يف احلةة ف واإل بةةاتك لكةةن الصةةويل 
رأ  عدً جوال ح فدا يف أوب السطرك وقاب النحاس باحل ف واإل بات بكا  انةت بةني علمةنيك 

احل فك وبني  ري علمني  ا  اإل بات عندت مشدوراًك واألجةود والقيةاس عنةد  لكن األ ثر عندت
العلمةةار  مةةا قةةاب ابةةن جةة  اإل بةةات مةة  الكنيةةةك سةةوار تقةةدمت أو تةة خرتك والّصةةَفدي مل يةةرع 

                                 
 .3/196يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (1)

 .356ك 354ك نصر بن الشيخ نصر. املطال  النصريةك يُنظر: اهلوري   (2)

 (.1/45ك مصر: دار املعارفك )3كك والنحو الوايفيُنظر: حسنك عباس.   (3)

 (.43ًك )2003بريوت: دار الفكرك  املوجز يف قواعد اللغة العربيضةكيُنظر: األفغاينك سعيد بن حممد.   (4)

 .15د العربيضةك يُنظر: الدقرك عبد الغ . معجم القواع  (5)

رسةالة  مشةكات الكتابةة العربيضةة وطةرق تيسةريوا بةني القةدمار وا ةد نيكيُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم حممد.   (6)
 (.208ًك )95/1996د توراتك جامعة األلورك  لية اللغة العربيضة بالقاورةك قسم أصوب اللغةك نوقشت عاً 
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كوةب بلية  الّصةَفدي وةو  ح فدا بكا  انت بةني  ةري علمةنيك وقةد بةني العلمةار سةبب كلةيك ومةا
 الصحيغك واهلل أعلم.

فتثبةةةت خطةةةاً ولفظةةةاً يف أّوب الكلمةةةةك وحتةةة ف لفظةةةاً بةةةني  -يف وقتنةةةا احلالةةةر-تابتدةةةا أّمةةةا  
 علمنيك و ري علمنيك وحت ف خطاً بني علمنيك واهلل أعلم.

 (:ابنة) ألف حذف ـ3

وبعضةدم  ))ك ر الّصَفدي أ  بعا العلمار أجر  ابنة يف حكم احلة ف  ةر  ابةنك وقةاب: 
 .(1(() حممدك وال أرات لقلت  وإللباس أجرات يف )ابنة(ك فقاب فاطمة بنة 

واختل  العلمار يف أ  ور  ابنة  ر  ابن يف احل فك فد ا الصةويل ال وةول كلةيك ويعلةل 
عدً اجلوال أ  النسب عند النسار أقل من عند الرجةابك وقةد تبعة  الّصةَفدي ووةو القلةةك وأ  يف 

ي ك ةةةرت الّصةةَفدي ووةةةو اللةةةبس ابنةةة لغةةةة أخةةةر  فيقةةاب بنةةةت ووةةةو يفسةةر ونةةةا السةةةبب اآلخةةر الةةة 
ومةةن العةةرب مةةن وعةةل اهلةةار يف ابنةةة تةةار  ألنةة  يبةة  الكةةاً علةةع اإللةةافة  أل  اهلةةار  ))ويقةةوب: 

 . (2(() تصري يف ابنة تار لئا يلتبس فيقاب: ابنت
وقر  ابن درستوي  ح فدا   ف التنوينك ومل ُوَةّول حة فدا يف وة ا املولة ك و ةا  الّصةَفدي 

ك و ةا  َّةرو ابةن عصةفور مؤ ةداً علةع عةدً حة فداك ووةو أ  يكةةو  (3) عةدً احلة فتابعةاً لة  يف
 . (4)ابن م  راً 

ك (5)لكن القلقشندي قاب: باحل ف يف ابنةةك وأ  حكمدةا  حكةم ابةن يف احلة ف واإل بةات
وقد خالف  الّصةَفديك وأيةدت أ لةب ا مةد ني يف كلةي  مةندم عبةاس حسةن يف أ  جعلدةا حتة ف 

                                 
 .1/50يبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أ  (1)

 .244يُنظر: الصويلك حممد بن حيع. أدب الكتابك   (2)

 .76يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك   (3)

ك بةريوت: دارالكتةب العلميةةك 1ك تةغ: فةوال الشةعارك وَّةرح َّةل الزجةاجييُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن.   (4)
 (.1/116ً  ًك )1998

 .3/196يُنظر: القلشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (5)
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ك وأيضةةةةاً عبةةةةد السةةةةاً وةةةةارو   ةةةةا  خيةةةةال  رأي العلمةةةةار ويةةةةر  (1)ملةةةةزة ابةةةةنخطةةةا ولفظةةةةا  مثةةةةل 
 . (2)باحل ف

و ةةةةل كلةةةةي لةةةةعي   أل  مةةةةا اسةةةةتند عليةةةة  العلمةةةةار يف اإل بةةةةات وةةةةو األقةةةةو ك واهلل أعلةةةةمك 
فالصةةويل فسةةر يف أنةة  ال يةةر  كلةةي احلةة ف  للقلةةة واإللبةةاسك وتبعةة  الّصةةَفديك و ةةا  رأيدةةم وةةو 

 الصواب. 
اهلمةةةةزة بنوعيدةةةةا القطةةةة ك والوصةةةةلك ومةةةةا  ةةةةا  اختيةةةةار الّصةةةةَفدي فيدةةةةاك  وبعةةةةد احلةةةةديث عةةةةن

سةة حتدث عةةن اةةاورة نقةةص املكتةةوب عةةن املنطةةوق عنةةد الّصةةَفديك ومةةا اختيةةارت يف كلةةيك ووةةل 
 قال ؟. وو الواق  الكتايب لكل ما وافق العلمار أً خالفدمك وما

 املنطوق عن املكتوب نقص ظاهرة: ثانياا 
 األلف حذف: أواًل

 .النداء ياء به اتصلت إذا العلم املنادى ألف حذف ـ أ

حةةةةة فوا ألةةةةة  املنةةةةةاد  العلةةةةةم مةةةةةن أولةةةةة   ةةةةةو: يةةةةةا بةةةةةراويم يةةةةةا  اعيةةةةةل  ))يقةةةةةوب الّصةةةةةَفدي: 
 . (3(() سرائيل يا
 :النداء حرف ياء ألف حذف ـ ب

األلةةة  حتةةة ف يف يةةةار حةةةرف النةةةدار  ةةةو: يرسةةةوب اهلل  لكثةةةرة دورت يف  ))يقةةةوب الّصةةةَفدي: 
 . (4(() ا ما ك رت الّصَفدي يف ح ف أل  يا الندارالكاًك و 

وأَّار ابن قتيبة أهنا تكتب يربراويم ويرسةحاقك بة ل  واحةدةك وعلةل حة فدا ونةا أل  فيمةا 

                                 
 . 1/45يُنظر: حسنك عباس. النحو الوايفك   (1)

 .29يُنظر: وارو ك عبد الساً. قواعد اإلماركك   (2)

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

 .1/50يُنظر: املصدر السابقك   (4)
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 .(1)بقي دلياً علع ما كوب
وحةة فدا النحةةاس يف يرسةةوب اهللك وك ةةر أهنةةا لةةو  تبةةت باألصةةل جلةةالك ولكةةن وةة ا اصةةطاح 

 . (2)الكتاب
 ح ف أل  )يا( الندار يف حالتني ملا: وأورد اهلوري 
يقصد أل  -وقد رأيتدا حم وفة  ))ح ف أل  )يا( الندار يف يا رسوب اهللك وقاب:  األولى:
مةن )يةا رسةوب اهلل(ك وأ ثةر مةا رأيتدةا وكة ا )يرسةوب اهلل(  ثةرياً يف نسةمة قد ةة مةن  -يار النةدار

 .(( )تاريخ( احلافظ ال ويب
اسةةم مبةةدور بةةاهلمزة مةةن األعةةاً الةةيت مل حيةة ف مندةةا حةةرفك  ةةو: بكا  ةةا  بعةةدوا  لثانيددة:ا

 .(3))ببراويمك بسحاقك أيوب(
وبةةةة لي  ةةةةا  القةةةةوب باحلةةةة ف عنةةةةد علمةةةةار اللغةةةةة يف ألةةةة  املنةةةةاد ك وألةةةة  يةةةةار النةةةةدار يف 

اهللك وقةةةد وافقدةةةم الّصةةةَفدي يف أ  احلةةة ف ونةةةا لكثةةةرة االسةةةتعمابك ومل خيةةةال  يف كلةةةي  يرسةةةوب
اس  ا  ير  يف يرسةوب اهلل جةوال ك ةر األلة ك ولكةن  ةا  وة ا مةا اصةطلحوا أحدك بال أ  النح

 علي  الكتاب قد اً  ما ك رك واهلل أعلم.
وواقةةةة  ألةةةة  يةةةةار النةةةةدار وةةةةو  تابتدةةةةا يف أّي مولةةةة   انةةةةتك سةةةةواًر يف يارسةةةةوب اهللك أو يف 

 ياببراويمك ووك ا.
 .أعجمية أو عربية كانت سواء األعالم في األلف حذف ـ ج

وحةةةة فووا يف األعةةةةاً مثةةةةل:  ))الّصةةةةَفدي عةةةةن حةةةة ف األلةةةة  يف األ ةةةةار األعجميةةةةة:  قةةةةاب
 .(4(() احلرث وخلد وببراويم وب عيل وبسحق وورو  ومرو  وسليمن وعثمن

                                 
 .168قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك  يُنظر: ابن  (1)

 .143يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (2)

 .374ك 373يُنظر: اهلوري ك نصر بن الشيخ نصرك املطال  النصريةك   (3)

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)
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وح فدا ابن قتيبة استثقاالً هلاك  ما ترت  صرفداك يف ببراويمك وب اعيلك وبسحاقك وورو ك 
حل ف واإل بات فيدا حسنك و  لي عةثمنك بال أنة  وسليمنك وقاب يف خلد وصلغ وحرث أ  ا

 .(1)رأ  احل ف فيدا أ ثر
قالةة  الّصةةَفدي فيدمةةاك  وجعلدةةا الصةةويل مةةن حةة ف األلةة  حشةةواً يف خلةةد وصةةا ك ووةةو مةةا

وب بةةات األلةة  عنةةد الصةةويل أجةةودك ولكةةن احلةة ف عنةةدت جةةائز فيدةةاك وقةةاب ب  اإلسةةقاو حيسةةن 
لّصةَفدي ونةا خيةال  الصةويل يف مةروا   ألنة  يةر  باحلة ف ك وا(2)فيما  ثةر اسةتعمال  مةن األ ةار

 واال بات يف ال  مروا . 
والنحةةةاس يةةةر  أ  وةةة ا  لةةة  اصةةةطاح العلمةةةار قةةةد اًك و ثةةةرة االسةةةتعمابك و ةةةا  يف عةةةثمن 

 . (3)وسفيا  ومروا  عند النحاس وجدا  احل ف واإل بات
مةة  الً التعريةة ك وتثبةةت وك ةةر احلريةةري يف )الةةدرة (: أ  )احلةةارث( تكتةةب  ةة ف األلةة  

 .(4)عند التنكري لئا يشتب  بةة)حرث(
وبةةني ابةةن الةةةدوا  أ  ممةةا حيةة فو  ألفةةة  يف اخلةةط ألةة  ) ببةةةراويم ( ب عيةةلك بسةةحقك وألةةة  
وةةةرو ك سةةةليما ك لكثرتةةة ك ووةةةو رأي الّصةةةَفدي نفسةةة ك وحةةة فوا ألةةة : صةةةلغك خلةةةدك بكا  انةةةت 

بغةري ألة ك لكةن األوى عنةدت أ  تة  ر بة ل ك  أعاماً  لكثرة استعماهلاك وك ر أ  مرو  وعةثمن
ك وقةةةد خالفةةة  الّصةةةَفدي يف (5)وب بةةةات األلةةة  يف سةةةليما  أحسةةةن مةةةن حةةة فدا عنةةةد ابةةةن الةةةدوا 

 احل ف يف سليما .
ك (6)نقلةة  القلقشةةندي و ةةا  جيةةداً عنةةد أيب حيةةا  ب بةةات ألةة  صةةا  وخالةةد ومالةةي علةةع مةةا

 لكن الّصَفدي خال  أبا حيا  ونا.
                                 

 .169مسلم. أدب الكاتبك  يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن  (1)

 .245يُنظر: الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك   (2)

 .143ك 142يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (3)

 .274يُنظر: احلريريك القاسم بن علي. درة الغوالك   (4)

 .15يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك   (5)

 .ك وقد حاولت أ  أق  علع  تاب اهلجار أليب حيا 3/186لقلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك يُنظر: ا  (6)
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ّصَفدي يف و ت األعاً سوار األعجمية أو العربيضةة باحلة فك والسةبب وةو  ثةرة و ا  قوب ال
االسةتعماب  مةا ولةغ العلمةارك لكةن الّصةَفدي مل يةةورد وة ا السةببك ولكةن األمثلةة الةيت أوردوةةا  

  انت دالة علع كليك واهلل أعلم .
 ةابن قتيبةة يف ومن العلمار من تبع  الّصةَفدي يف قولة ك ومةندم مةن قةاب باحلة ف واإل بةاتك  

خلدك والصويلك والنحاس يف مروا ك ومندم مةن رأ  اإل بةات يف بعةا األ ةار  ةابن الةدوا  يف 
سةةةليما ك ولكةةةن األ لبيةةةة  انةةةت علةةةع احلةةة فك ووةةةو القةةةوب األجةةةود فيمةةةا أاةةةن  بسةةةبب  ثةةةرة 

 االستعمابك واهلل أعلم.
اتك فسةةليما ك ووةةارو  وقةةد أَّةةكل الواقةة  الكتةةايّب ونةةا اخةةتافة  بةةرية يف  تابةةة وةة ت الكلمةة

 باألل ك وب اعيل وببراويمك وَّيعدا بعدً احل ف.
 :سموات ألف حذف ـ د

 . (1(() وح فووا يف السموات ))قاب الّصَفدي: 
ك (2(() ملكةةا  األلةة  الباقيةةة فيدةةاك ووةةو أجةةود ))وقةةاب  ةة فدا ابةةن قتيبةةة وعلةةل كلةةي بقولةة : 
ك وعلةل اهلةوري  (3) ض حة فدا بتباعةاً للمصةح وقاب باحل ف أيضاً النحاسك وك ر ابن الةدوا  ب

ك فتةبعدم الّصةَفدي يف كلةي احلة فك ووةي تكتةب  ةوات (4)أ  سبب ح فدا أهنا َّعت بالتةار
 يف واقعنا الكتايّبك وندر من يكتبدا بسماواتك واهلل أعلم.

 .وثمانني وثمانية وثالثني ثالثة من حذفها ـ هـ

ك يقصد ب لي أهنةم حة فوا األلة  مةن (5(() وعنية وعنني ومن  لثة و لثني ))يقوب الّصَفدي: 

                                 
 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .18 يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك  (3)

 .361يُنظر: اهلوريي ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك   (4)

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (5)
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ك وقةةةاب باحلةةة ف يف عانيةةةة (1) لثةةةة و لثةةةنيك عنيةةةة وعنةةةنيك وأَّةةةار ابةةةن قتيبةةةة أهنةةةا  لدةةةا بغةةةري ألةةة 
ك ووةو تفسةري لكثةرة االسةتعمابك واهلل أعلةمك (2)الصويلك وعلل ح فدم ونا وةو معةرفتدم بةاحلرف

عنية وو ما اتفق علي  القدمارك بل بن  ك ر أ  مةن خيةال  و ا  احل ف عندت يف  لث و لثنيك و 
ك فدل ختتل  )عانني( عن )عةانو ( عنةد (3)و ا احل ف يعاب علي ك لكن ك ر )عانو ( باألل 

 الّصَفدي والنحاس؟
وقةةةاب ابةةةن الةةةدوا : ب   ا ةةةة و ا ةةةني للعلةةةم بةةةاألل  فقةةةد حةةة فتك ويف عةةةانني قةةةد جعةةةل 

ك و ةةةا  املمتةةةار عنةةةد ابةةةن عصةةةفور يف عةةةانني وةةةو (4)و لدةةةا جيةةةدة احلةةة ف واإل بةةةات سةةةوار فيدةةةاك
. و ا  احل ف عند القلقشنديك لكن عانني عندت هلا وجدا : أحدملا ب بةات األلة  (5)اإل بات

بعةةةد املةةةيم فيدةةةا  ألنةةة  قةةةد حةةة ف منةةة  اليةةةار  بك اليةةةار يف عةةةانني ليسةةةت يةةةار عانيةةةة  ألهنةةةا حةةةرف 
ة الرفة ك فلةو حة فت األلة  أيضةا لتةواى فية  احلة فك والوجة  الثةاين اإلعراب املنقلةب عةن الةواو يف حالة

احل ف  أل  اليار من    هنا مل حت فك بدليل أن  قد عاقبتدا يةار أخةر  فدمةا ال وتمعةا ك فكة   اليةار 
بكا  ))موجةةودة بجةةرار للمعاقةةب  ةةر  املعاقةةبك   ولةةغ أ  )عةةانو ( وةةي نفسةةدا حكةةم عةةانني وقةةاب: 

 .  (6(() بالواوك فحكم  حكم )عانني( باليار يف جوال الوجدنيقلت: )عانو ( 
ولةة لي  ةةا  احلةة ف عنةةد الّصةةَفدي موافقةةاً أل لةةب علمةةار اللغةةةك بةةل ب  النحةةاس ك ةةر أنةة  
يعةةاب علةةع مةةن خيةةال  وةة ا احلةة فك لكةةن الّصةةَفدي خالفةة  يف )عةةانني(ك وحكةةع اإل بةةات يف 

عانني(ك واالختاف فيدا ال  ن  اإل بات  ألهنا بالرف  )عانو (ك لكن مل ي  ر أ  )عانو ( وي نفسدا )
 بالواو وباخلفا باليارك و  ن  َّير والغ لد  القارف فلم ي  رت واهلل أعلم. 

وقاب القلقشندي يف )عانني( بالوجدنيك وك ر أ  )عانو ( ت خ  حكم )عانني( يف احل ف 
 علم .واإل باتك وو ا دليل علع عدً الفرق بيندماك واهلل أ

                                 
 .170يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (1)

 .245يُنظر: الصويلك حممد بن حيي. أدب الكتابك   (2)

 .139أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك يُنظر: النحاسك   (3)

 .19يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك   (4)

 .6/333يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك   (5)

 .3/188يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (6)
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أّمةةا حةة ف األلةة  فةةا يوجةةد يف واقعنةةا الكتةةايّبك وتكتةةب  ا ةةةك و ا ةةنيك وعانيةةةك و ا ةةني  
  لٌّدا باألل .

 :االستفهام ألف حذف ـ و

 . (1(() وح فوا أل  االستفداً يف  و: عّم وفيم وحّتاً ))قاب الّصَفدي: 
احلةة ف عنةةدت وابةةن قتيبةةة يقةةوب: سةةل عةةم َّةةئتك وخةة ت   َّةةئتك و ةةن فةةيم َّةةئتك و ةةا  

بكا أردت معةةة  َسةةةلم عةةةن أي َّةةةير َّةةةئت نقصةةةت األلةةة ك وب   ))علةةةع حسةةةب املعةةة  فقةةةاب: 
ك وعلةةةة حةةة ف األلةةة  عنةةةد الزجةةةاجي وابةةةن (2(() أردت سةةةل عةةةن الةةة ي أحببةةةت أتمةةةت األلةةة 

ةةَّ يف  مةةو قولةة  تعةةاى:  داً واخلم ةةتفم [ك 43]النالعةةات:( ی جئ حئ مئ)وشةةاً للفةةرق بةةني االسم
ك و ا  (4)ك و ا  احل ف عند ابن الدوا  أيضاً (3)[35]النمل:( ىئ يئ جب حب)

 .(5)و ا وو رأي القلقشنديك بال أن  ك ر أّ  الكوفيني حكوا بثبوهتا
واهلةةوري  جعلدةةا يف حةةاالت  تابةةة األلةة  اللينةةة املتوسةةطة عارلةةا يف أهنةةا تكتةةب ألفةةاً  ثةةرياًك 

ستفداميةك ومل حتلق  ا وار فركا دخل أحد حروف اجلر الثا ة: بىك وعلعك وح ك علعك ما اال
  قوهلم:  (6)( ما السكت  تبت ألفاًك وح فت أل  )

الر م كـثنه مَ      وِ  قـد  رّـَ  ْت ل كَ والة  الس ّـَ
 

  ــوََّلن ــامَ العنــــــاِ  املطــــ  ْ ترَّــــــامَ زترَّــــ
 

(7) 

                                 
 .1/50فياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالو   (1)

 .234يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (2)

ك تةةغ: د. مةال  مبةةار ك وحممةد علةةيك مغة  اللبيةةب عةن  تةةب األعاريةبيُنظةر: ابةةن وشةاًك عبةةد اهلل بةن يوسةة .   (3)
 (.1/393ًك )1985ك دمشق: دار الفكرك 6و

 .19رك يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجا  (4)

 .3/194يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (5)

 .270يُنظر: اهلوريي ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك   (6)

ك تةةةغ: 1ك وديةةةوا  الكميةةةت بةةةن ليةةةد األسةةةديالبيةةةت للكميةةةت بةةةن ليةةةدك يُنظةةةر: األسةةةديك الكميةةةت بةةةن ليةةةد.   (7)
 (.573)ًك 2000حممد طريفك بريوت: دار صادرك  د.
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 :للتنبيه التي والهاء أولئك، في حذفها ـ ز

 .(1(() ك ووك اح فوا أل  وؤالرك وأولئيك وو اك وو ا  ))قاب الّصَفدي: 
ك وأمةا حة فدا عنةد ابةن درسةتوي ك (2)أما أولئي فقد قاب الصويلك ح فت لعلمدم با ة وف

 .(3)وعلل ب لي الجتما  املتشا ة يف اخلط
أمةةا يف وةةؤالرك ووةة اك ووةة ا ك ووكةة اك فقةةاب  ةة فدا ابةةن درسةةتوي ك وجعةةل احلةة ف ختفيفةةاً 

وابةن الةدوا  حكةع أهنةا تكتةب بةاألل  و ةري علع  ري قياسك واطرد حة  صةار  ةالاًل قياسةاًك 
ك فمالفةة  الّصةةَفدي يف كلةةي واهلل أعلةةمك و ةةا  احلةة ف عنةةد السةةيوطي لكثةةرة اسةةتعماب (4)األلةة 

أل  )وا( م  اسةم اإلَّةارة اخلةايل مةن الكةاف  ةو )وة ا( و)وة ت( و)وةؤالر( حة  صةار  لفةظ 
ك واجلميةة  قةةاب (6)طة عارلةةاً ك أمةةا اهلةةوري  فقةةد جعلدةةا يف موالةة  حةة ف األلةة  املتوسةة(5)مر ةةب

باحل فك وتبعدم الّصَفدي يف احل فك بال ابن الدوا  فقد قةاب باحلة ف واإل بةاتك ومل خيتلة  
حاجةة لكتابةة وة ت األلة  حة   الواق  الكتايب يف  تابة و ت األلفانك بل ب  الصويل ير  أن  ال

 .(7)ال يصعب علع املتعلمني يف معرفة و ت الكلمات املعدودة
 :السالم ألف حذف ـ ح

 .(8)(  وك ر الّصَفدي ح ف أل  ) السلم
                                 

 .1/371يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .245يُنظر: الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك   (2)

 .78يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك   (3)

 .28يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك   (4)

 .6/333عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك يُنظر: السيوطيك   (5)

 .371يُنظر: اهلوريي ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك   (6)

ك نقةًا 210يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. مشكات الكتابة العربيضةة وطةرق تيسةريوا بةني القةدمار وا ةد نيك   (7)
ك تعليق أمني خويل علةع املقةابك مةؤتر الةدورة التاسةعة والعشةرين جملمة  حترير الرسم العريبعن: عبد القادرك حامد. 

 (. 295ك) 62/1963اللغة العربيضة بالقاورةك املطاب  األمرييةك 

 .50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (8)
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ك وابةن الصةويل يقةوب: (1(() )الساً عليكم( و )عبد السةاً ( بغةري ألة  ))وقاب ابن قتيبة: 
بكا أردت التسةةةليم حةةة فت األلةةة ك وعبةةةد السةةةاً بةةةاألل  أجةةةودك وب   تبةةةت بغةةةري ألةةة  جةةةال 

 . (3)ك وقاب   ا  ل  ابن درستوي (2)كلي
ا النحاس فري  أ  من االصطاح القد  أ  تكو  السلم بغري أل ك و ا   ام  يف أن  وأم

ك والّصةةَفدي تبعةة ك ومل حيةةدد بةةل (4)مل حيةةدد السةةلم تكةةو  للتحيةةة أً لاسةةمك أي بعمةةًو احلةة ف
 عمم احل ف.

. (5)والسةةةةاً علةةةةيكمعبةةةةد السةةةةاً (ك  ) وأَّةةةةار اهلةةةةوري  بى أهنةةةةا حتةةةة ف ب   ةةةةا  معرفةةةةاً  ةةةةةة
ك وبقيةةةة العلمةةةار قةةةالواوبةة   لي  ةةةا  احلةةة ف عةةةن الّصةةةَفدي موافقةةةاً للنحةةةاس  ألنةةة  تكلةةةم بةةةالعمًو

حتةةة ف ب    وألةةةاف اهلةةةوري  أهنةةةاباحلةةة ف ب   انةةةت يف التحيةةةةك واإل بةةةات ب   انةةةت لاسةةةمك 
  انت معرفةك لكن  اً العلمار وو األ لبية يف كليك ووو الصوابك واهلل أعلم. 

بدوهنا يف  ّل املوال  فيقولو : عبد الساًك والساً وتكتب اآل  باألل ك وليس 
عليكمك وعلي  الّساًك فكّلدا تثبت فيدا األل  يف واقعنا احلايلك وسيكو  حديثي بعد ح ف 

 وو اختيار الّصَفدي يف احل ف؟. األل ك عن ح ف اليارك وما

 .الواو حذف: ثانيًا

 .وناوس وطاوس داود من الواو حذف

 . (6(() أ  الواو ح فت يف مثل: داودك وطاوسك وناوس ))قاب الّصَفدي: 

                                 
 .163يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (1)

 .254صويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك يُنظر: ال  (2)

 .73يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك   (3)

 .143يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (4)

 .364يُنظر: اهلوريي ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك   (5)

 .1/50بالوفياتك  يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف  (6)
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أمةةا سةةةيبوي  فقةةةد  تةةةب داود بةةةواو واحةةةدةك ومل يةة  ر السةةةبب يف كلةةةي  ةةةو: قةةةوب  عةةةب بةةةن 
 جعيل التغلىب:
ــطامِ م هَنَّــــداً      وَأبَـــيَ َ مَصـــقولر السَّـَ

 
    ــجِ داو دَ م سَــرَدَا ــض  رسَ ــ ه م  واا زَلر

 

(1) 
ك (2)بواوين علع األصلك بكا َّعت لطواويس ونةواويس أما طاوس وناوس فقد  تبدا سيبوي 

 . (3)وحكع كلي أيضاً ابن عصفور وابن يعي 
وقةةةد وافةةةةق الّصةةةةَفدي ابةةةةن قتيبةةةةة والصةةةةويلك فيمةةةا ك ةةةةرات أ  ونةةةةا  مةةةةن يكتبدةةةةا بةةةةواوين علةةةةع 

ك أمةا احلريةري فةرأ  أهنةا مةن أووةاً (5)ك و ا  احل ف يف طاوس عند النحاس للتمفي (4)األصل
تةةب بةةواوينك اخلةةوال يف تةةب بةةواو واحةةدة ومةةا يكم  اهلجةةارك وأهنةةم ال يفرقةةو  بةةني مةةا وةةب أ  يكم

ك و ا  من ابن احلاجب والسيوطي احلة فك  مةا قةاب (6)واالختيار عندوم واو واحدة للتمفي 
ك والقلقشةةندي ك ةر أ  بعضةةدم  تبدةا بةةواوين علةع األصةةلك والقيةاس االقتصةةار علةةع (7)الّصةَفدي

 .(8)جتما  املثلنيواو واحدة  راوية ا
وقةةةاب الصةةةا اين: واالختيةةةار أ   (9)واحلةةة ف عةةةاً عنةةةد ا مةةةَد نيك مةةةندم عبةةةد السةةةاً وةةةارو 

                                 
ك 5ك حتقيق: عبد الساً وارو ك والكتابالبيت: لكعب بن جعميل الّتغلىّبك يُنظر : سيبوي ك عمرو بن عثما .   (1)

 (.1/170ًك )2009القاورة: مكتبة اخلاجنيك 

 .4/371يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

ك بةةريوت: دار املعرفةةةك 1ك تةةغ: فمةةر الةةدين قبةةاوتك ويف التصةةري املمتةة  يُنظةةر: ابةةن عصةةفورك علةةي بةةن مةةؤمن.   (3)
ك حلةةب: املكتبةةة 1ك تةةغ: فمةةر الةةدين قبةةاوةك وَّةةرح امللةةو ي(ك ابةةن يعةةي ك يعةةي  بةةن علةةي. 1/339ًك )1987
 (.489ًك ) 1973العربيضةك 

 .251الكتابك ك الصويلك حممد بن حيع. أدب 175يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (4)

 .144يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (5)

 .250يُنظر: احلريريك القاسم بن علي. درة الغوالك   (6)

ك السةيوطيك عبةد الةرمحن بةةن 323ك 3/329يُنظةر: اإلسةرتاباكيك حممةد بةن احلسةةن. َّةرح َّةافية ابةن احلاجةةبك   (7)
 .6/334أيب بكر. مل  اهلوام ك 

 .3/199القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك  يُنظر:  (8)

 .47يُنظر: وارو ك عبد الساً. قواعد اإلمارك   (9)
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ك وبعضةةدم يةةةر  لةةرورة أ  يكةةةو  املكتةةوب مطابقةةةاً (1)تكتةةب طةةةاوس علمةةاً بةةةواو واحةةدة  ةةةداود
 . (2)للمنطوق فا يكتب حرف ال ينطق ب   ما ال حي ف حرف يكو  منطوقاً ب 

رار وجةةةدت أ  احلةةة ف عةةةن الّصةةةَفدي بةةةالعمًو يف  ةةةل مةةةن طةةةاوس ونةةةاوس وبعةةةد ك ةةةر اآل
وداودك ولكن  ا  ونا  فرق عند علمار اللغة بني من حية فدا  لدةا ومةن وعةل احلة ف يف داود 
فقةةطك ومةةن كلةةي سةةيبوي  الةة ي  ةةا  يةةر  احلةة ف يف داود فقةةطك ونةةاوس وطةةاوس بةةواوين  مةةا 

صفور وابن يعي ك وجعلدا احلريري من أوواً ولحتك ووو علع األصلك وأيدت يف كلي ابن ع
اخلوال يف اهلجار للتمفي ك أما ابن قتيبة والصةويل فكانةا يريةا  أهنةا حتة ف  لدةاك وقةد وافقدةم 
الّصَفديك لكندم ك روا أ  ونا  من يكتبدا علع األصلك وب لي  ةا  لةداود أخّصةّية عةن بقيةة 

صةةةح ك و ةةةةاً سةةةيبوي  وةةةو احلسةةةةنك مةةةا ك ةةةرك وكلةةةي فيمةةةةا ك ةةةرت سةةةيبوي ك وفيمةةةةا  تةةةب يف امل
 أعلم. واهلل

والواق  أّ  الرسم الكتايّب هلا اآل : بواوين يف طةاووسك ونةاووسك وداوودك والقلةة مةن يكتبدةا 
 بواو واحدة .

والّصةةةةةَفدي وافةةةةةق  ةةةةةاً العلمةةةةةارك ومةةةةةورودة  انةةةةةت هلةةةةةا عةةةةةدة وجةةةةةوت عنةةةةةد العلمةةةةةارك فكةةةةةا  
جم  تبتدةةا بةةثاث واواتك وخةةالفدم الّصةةَفدي يف االخةةتاف فيدةةا عنةةد القةةرار وةةو القيةةاسك واملعةةا

أهنةةةم  تبووةةةا علةةةع القيةةةاسك وبعةةةدوا سةةة ورد مةةةا اختةةةارت الّصةةةَفدي يف حةةة ف اليةةةارك متتبعةةةة آرار 
 العلمار يف كلي.

 .الياء حذف: ثالثًا
مةةا حتةةدث عنةة  الّصةةَفدي يف حةة ف اليةةار  ةةا  مقتصةةراً علةةع االسةةم املنقةةول. واالسةةم بمةةا 

 : مقصور ومنقول. (3)ل لربا صحيغ أو معتلك واملعت
                                 

ك تةةغ: عبةةد السةةتار أمحةةد الفةةراجك الكويةةت: مطبعةةة حكومةةة تةةاج العةةروسيُنظةةر: الزبيةةديك حممةةد بةةن عبةةد الةةرلاق.   (1)
 (.16/214ًك ) 1995الكويتك 

ك نقةًا 211ك مشكات الكتابة العربيضةة وطةرق تيسةريوا بةني القةدمار وا ةد نيك يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم  (2)
 . 324عن: رأي بصاح قواعد اإلمار العريبك 

 .375يُنظر: اهلوري ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك   (3)
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 فاملقصور: ما  ا  يف آخرت أل   و: )ف  وعصا(.
 ةةا  يف آخةةرت يةةار حقيقيةة  مكسةةورة مةةا قبلدةةاك سةةوار  انةةت يةةا،ت أصةةلية  ةةري  واملنقةةول: مةةا

)الغاليك والعةايف(ك ووة ا مةا  ةن بصةدد بيانة   )الراميك والقالي( أو منقلبة عن واو  ةة منقلبة  ةة
 عند الّصَفدي.

 : املنقوص ياء حذف ـ أ

اليةةةار يف املنقةةةول ب   ةةةا  نكةةةرة أو  ةةةري  ))أمةةةا حةةة ف يةةةار املنقةةةول فقةةةاب فيدةةةا الّصةةةَفدي: 
 .(1(() منصرف ح فت اليار يف الرف  واجلر  و: )و ا قاع وجوار(

وجعلةة  سةةيبوي  فيمةةا حةة ف مةةن أواخةةر األ ةةار يف الوقةة ك  ةةو: )وةة ا قةةاعك ووةة ا  ةةال(ك 
ك ومةةةا فسةةةرت ابةةةن قتيبةةةة وةةةو (2(() مةةةن العةةةرب مةةةن حيةةة ف وةةة ا يف الوقةةة  ))فحةةة فوا اليةةةار وقةةةاب: 

الصةةوابك حيةةث ك ةةر أ   ةةل مةةا أَّةةب  وةة ا  ةةو: وةة ا قةةاعك يف حةةاب الرفةة  واخلفةةا بةةا يةةار  
اسةتثقاالً جملةير الضةمة بعةد الكسةرة واليةارك و ةير  سةرة بعةد  سةرة ويةار  وأل  أ ثةر العةرب بكا 

ال ينصةةرف  ةو: جةةوارك فرنةةي تكتبة  يف حةةاب الرفة  واخلفةةا بةةا وقفةوا وقفةةوا بغةري يةةارك وأمةةا مةا 
يةارك فتقةوب: وةؤالر جةوارك و ةةا  وة ا قةوب الصةويلك فكةا  منةة  تعميمةاً علةع أ   ةل اسةم  انةةت 

ك والنحاس  ا  ير  باحلة فك (3)الً الفعل في  يار حت ف يف اخلفا والرف ك وتثبت يف النصب
 .(4)علة واحدةك ووي اجتما  سا نني اليار والتنوينوال فرق بني العلم والنكرة ونا  أل  ال

ملةا جةار التنةوين ووةو سةا ن  ))وير  أبو بسحاق أ  التنوين عوع عن اليار ا  وفة وقةاب: 
واليةةار قبلةة  سةةا نة التقةةع سةةا نا  فحةة فت اليةةار فقيةةل: ) وةةؤالر جةةوار (  مةةا قيةةل: وةة ا قةةاعك 

  النصب يف قولي: ) رأيت جواري ( مل وة  ومررت بقاع أال تر  أ  احلر ة ملا  بتت يف مول
ك (( بى التنةةةوين  ألنةةة  عولةةةا عةةةن احلر ةةةةك فةةةركا  ةةةا  احلر ةةةة  ابتةةةة مل يلةةةًز أ  يعةةةوع مندةةةا َّةةةير

                                 
 .1/51يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .4/183ك عمرو بن عثما . الكتابك يُنظر: سيبوي   (2)

 .253يُنظر: الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك   (3)

 .145يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (4)
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وأنكر أبو علي و ا القوب علع أيب بسحاقك وقاب: لةيس التنةوين عولةا مةن حر ةة اليةارك وقةاب: 
اليةار يف ) يرمةي ( أال تةر  أ  أصةل : ألن  لو  ا    لي لوجب أ  يعوع التنوين مةن حر ةة  ))
( بةةول  يضةةرب  فلمةةا مل تةةروم عولةةوا مةةن حر ةةة وةة ت اليةةارك  ةة لي ال وةةول أ  يكةةو   يرممةةي )

 .(1)(( ( عولا من كواب حر ة اليار جوار التنوين يف )
وأبةو علةي الفارسةي ك ةر أ  قومةاً مةن العةرب بكا وقفةوا علةع االسةم املعتةل مةا  ةا  آخةرت يةةار 

واألوب أ ثةةر  ))وةة ا  ةةالي ورامةةيك واحلةة ف عنةةد أيب علةةي الفارسةةي وةةو األقةةيس قةةاب: يقولةةو : 
 . (2(() وأقيس

وك ةةر ابةةن يعةةي  احلةة ف واإل بةةاتك واألجةةود يف الةةوجدني وةةو احلةة ف  أل  اليةةار مل تكةةن 
. واألينةةوين (4)ك واختةار ابةن مالةةي احلة ف(3)موجةودة يف حةاب الوصةةل  أل  التنةوين قةد أسةةقطدا

لفيةة ابةن مالةي أَّةار بى أ  املمتةار وةو الوقة  علية  باحلة ف  فيقةاب: وة ا قةاعك يف َّرح  أل
 .(6)[7]الرعد:( ڃ ڃ ڃ)   قرارة ابن  ثري: (5)وأجال الوق  علي  باإل بات

                                 
ك القاورة: اإلدارة العامةة للثقافةةك 1ك تغ: ببراويم مصطفعك وعبد اهلل أمنيك واملنص يُنظر: ابن ج ك عثما .   (1)

 (.2/71ًك ) 1954

ًك ) 1999ك بريوت: عةامل الكتةبك 2ك حتقيق: د.  اام املرجا ك والتكملةيُنظر: الفارسيك احلسن بن أمحد.   (2)
2/21.) 

 (.198ك 4يُنظر:  ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصل للزيفشريك )   (3)

 (.1985ك 4يُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح الكافية الشافيةك )  (4)

 (3/750يُنظر: األينوينك علي بن حممد. َّرح األينوين علع ألفية ابن ماليك )   (5)

ك 4ك تةةةغ:ك بةةةدر الةةةدين قدةةةوجيك وبشةةةري جووةةةايبك واحلّجةةةة للقةةةرار السةةةبعةيُنظةةةر: الفارسةةةيك احلسةةةني بةةةن أمحةةةد.   (6)
ك حتقيق: حممد جام  البيا  يف القرارت السب (ك الداينك عثما  بن سعيد. 5/23ه)1401بريوت: دار الشروقك 
 (ك أبةو حفةصك عمةر بةن علةي.1248ك3/1249ًك )2007ك االمةارت: جامعةة الشةارقةك 1صدوق اجلزائريك و

ًك 1998ك بةةةريوت: دار الكتةةةبك 1ك تةةةغ: عةةةادب عبةةةد الوجةةةودك علةةةي حممةةةد معةةةوعك واللبةةةاب يف علةةةًو الكتةةةاب
(11/257.) 
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أمةةا القلقشةةندي فةة  ر أ   ةةل اسةةم يف آخةةرت يةةار  ةةو: قالةةيك و ةةاليك وداعةةيك يف حةةاليت 
قاعك ب   ا  َّعاً: فر   ري منصةرف  تةب يف حةاليت الرف  واجلر بغري يار   ما يف قولنا: جار 

 .(1)الرف  واجلر بغري يارك فيكتب يف الرف  جوارك و واش
وابن ج  يةر  أ  مةا كوةب بلية  سةيبوي  واخلليةل خةال بةاجلم ك واجلمة  أ قةل مةن الواحةدك 

جلمةة  ووةةو أيضةةا اجلمةة  األ ةةَّ الةة ي تتنةةاوع بليةة  اجلمةةو ك فيقولةةو : َّةةفارك وأَّةةفيةك   جنمةة  ا
فنقةةوب أَّةةافك ووقعةةت يف آخةةرت اليةةار ووةةي مسةةتثقلةك فلمةةا َّعنةةا اجلمةة  خففنةةات  ةة ف اليةةارك 

 .(2(() جوارك و واش ))فلما ح فت اليار ونا أيضاً ح فت يف 
ووةةا وةةو األنبةةاري يولةةغ اخةةتاف النحةةويني يف احلةة ف واإل بةةات فيمةةا وةةو أجةةودك فةة وب 

لوصةةل وةةو األصةةلك وكوةةب يةةونس بى أ  ب باهتةةا سةةيبوي  بى أ  حةة فدا أجةةود يف الوقةة   أل  ا
 .(3)أجود  ألهنا ح فت ألجل التنوينك وال تنوين يف الوق ك فب لي ال حت ف اليار

واهلوري  َّ  بني امل وبني وقاب:  ا  اختافدم يف  تابت  علع مة وبنيك أصةحدما مة وب 
ال عليداك وب  و ا عندت  سيبوي ك ووو ح ف اليار خطاً  أل  األفصغ الوق  علع ما قبل اليار

ۅ ۉ ۉ )وو الشائ  علع ألسنة النحاة واملعربنيك و  ا أ ثر القرار يق  علع قولة  تعةاى: 

( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)[ ك بسةةةكو  الةةةاًك وعلةةةع قولةةة  تعةةةاى: 11]الرعةةةد: (ې ې ې

ك واملةة وب الثةةاين أ  يوقةة  علةةع اليةةار (5)(( بَّنةةا البيةة  عةةن تةةراع )) :ك ويف احلةةديث(4)[72]طةة :
[ 11]الرعةةد:( ۅ ۉ ۉ ې ې ې)كتةةب  ةةاك وقةةد وقةة  بعضةةدم علةةع قولةة  تعةةاى: في

                                 
 .3/176يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (1)

 .2/170يُنظر: ابن ج ك عثما . سر صناعة االعرابك   (2)

ك تةغ: حممةد  جةة البيطةارك دمشةق: اجملمة  العلمةي العةريبك أسةرار العربيضةةيُنظر: األنباريك عبد الرمحن بةن حممةد.   (3)
 (.39ك 38)

 .275يُنظر: اهلوريي ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك   (4)

ك تةغ: حممةد فةؤاد عبةد البةاقيك بةريوت: دار سةنن ابةن ماجةةرج  ابن ماجةك حممد بةن يزيةد. احلديث صحيغك أخ  (5)
برتتيةةب ابةةن  صةةحيغ ابةةن حبّةةا (ك وأوردت ابةةن حبةةا  يف صةةحيح ك ابةةن حبةةا ك حممةةد بةةن حبةةا . 2/737الفكةةر) 

 (.11/340ًك )1993بريوت: مؤسسة الرسالةك  2بلبا ك تغ: َّعيب بن األرنؤووك و
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 باليارك و قوب امرف القيس:
 ترنَوََّرَتنهَــــــــا بِبرا رِعَــــــــات  وأرهَلنهــــــــا   

 
    ــا يل ــر  عَـ ــا  ظـ ــ  دَارِهَـ ــرِ َ أردَ ـر  بِيَثـ 

 

(1) 
قالةة  وبةة لي  ةةا  الّصةةَفدي موافقةةاً ملةةا وةةو أجةةود ويفتةةار ومقةةيس عنةةد العلمةةارك ومل يتبةة  مةةا 

 يونس باإل باتك ووو األلع ك واهلل أعلم.
والواق  الكتايب لليار يف املنقول عند  ةري املتمصصةنيك عةدً حة فدا فاأل لةب يكتةب وة ا 
قالةةيك وجةةواريك ر ةةا ميةةل النةةاس لعةةدً احلةة ف ونةةا حةة  ال يقةة  يف االلتةةزاً بكتابةةة التنةةوين يف 

 آخر احلرفك واهلل أعلم. 
 .القافية في رفًاط وقعت إذا الياء حذف ـ ب

 و ل يار وقعت طرفاً يف القافية فاألوى ح فدا. ))قاب الّصَفدي: 
  قوب امرف القيس يف قول :

 (( قفا  بك مض اكرى زبيب ومنجل 
 

(2) 
واختل  العلمار يف كلي بني من حي ف اليار ومن يثبتداك ومن يةر  األمةرينك فدة ا سةيبوي  

األل  واليار ما ينو  وما ال ينةو ك وكلةي ألهنةم أرادوا مةد  ير  أ  العرب بكا ترَّنوا فدم يلحقو 
 الصوتك ومّثل سيبوي  ل لي بقصيدة امرف القيس:

 قفا  بك مض اكـرى زبيـب ومنـجيل    
 

 
ك  مةا (4)ك وابةن جة  ك ةر أنة  مةن اإلرداف(3)فكا  ب بات اليارات عند سةيبوي  وةو األقةيس

                                 
ك 219ك املار  ك ببراويم بن أمحد. دليل احلريا ك 376وريي ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك يُنظر: اهل  (1)

ك بةةريوت: 2ك تةغ: عبةد الةرمحن املصةطاويك وديةةوا  امةرف القةيسوالبيةت يُنظةر: الكنةديك امةر، القةيس بةن حجةر. 
 (31ًك )2004دار املعرفةك 

ك والبيةةت يُنظةةر: الكنةةديك امةةر، القةةيس بةةن حجةةر. 1/51 بالوفيةةاتك يُنظةةر: الّصةةَفديك خليةةل بةةن أيبةةي. الةةوايف  (2)
 ك وعجزت: بسقط اللو  بني الدخوب فحوممل.14ديوا  امرف القيسك

 .4/205يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (3)

 .1/224يُنظر: ابن ج ك عثما . املنص ك  (4)
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ك (2)وأبو حيا  األندلسي يف ارتشاف الضربك (1)حكع  اً سيبوي  البغدادي يف خزانة األدب
 .(3)وك ر ابن ج  يف ا تسب أن  من بَّبا  الكسرة تنش  و ت اليار

أمةةةا ابةةةن يعةةةي  فةةة  ر الةةةوجدني احلةةة ف واإل بةةةاتك فةةةالبعا يسةةةوي بةةةني الوصةةةل والوقةةة   
 ليفرقةةةوا بةةةني الشةةةعر والكةةةاًك ومةةةندم مةةةن وريةةة   ةةةر  الكةةةاً فيثبةةةت فيةةة  مةةةا يثبةةةت يف الكةةةاًك

 وحي ف في  ما حي فك فيقولو :
 قفا  بك مـض اكـرى زبيـب ومنـجل     

 

(4) 
ك وتبعةة  الّصةةَفدي يف كلةةيك وحكةةع ابةةن منظةةور يف لسةةا  (5)أمةةا مةةن قةةاب  ةة فدا ابةةن سةةيدت

العرب أ  و ا مةن اإلقةوارك وقةد نقةل ابةن منظةر أ ض ابةن جة  يةر  ب  اإلقةوار وب   ةا  عيبةا فرنة  
ألخفةة  بةة    ةةل بيةةت َّةةعر برأسةة  فبةة لي ال يكسةةر اإلقةةوار قةةد  ثةةرك واحةةتج ابةةن جةة  بقةةوب ا

حةرف الوصةل يةزوب يف  ثةري مةن  ))الول ك وقد لاد أبو علي الفارسةي ت  يةداً لة لي عنةدما قةاب: 
 اإلنشاد  و قول :

 قفا  بك مـض اكـرى زبيـب ومنـجل     
 

 
ك أل  الوقةةة  يزيلةةة   ك وابةةةن رَّةةةيق  انةةةت عنةةةدت يف(6) (( فلمةةةا  ةةةا  حةةةرف الوصةةةل  ةةةري الًل

 .(7)اللفظ فقط  أل  الول  يستقيم  ا

                                 
 (.11/17األدب ولب لباب العربك )يُنظر: البغداديك عبد القادر بن عمر. خزانة   (1)

 .670يُنظر: أبو حيا ك حممد بن يوس . ارتشاف الضربك   (2)

ك تةغ: علةي النجةدي ناصة ك د. ا تسةب يف تبةني وجةوت َّةواك القةرارة وااليضةاح عندةايُنظر: ابن ج ك عثما .   (3)
 (.2/49) ًك 1994عبد احلليم النجارك د. عبد الفتاح َّليبك القاور: ولارة األوقافك 

 .5/228يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك  (4)

ك بةةريوت: دار 1ك تةةغ: عبةةد احلميةةد اهلنةةداويك وا كةةم وا ةةيط األعظةةميُنظةةر: ابةةن سةةيدتك علةةي بةةن ب اعيةةل.   (5)
 (.463ك 6و(ك )-و-ًك )ق2000الكتب العلميةك 

 .15/209ا(ك -و-يُنظر: أبو حيا ك حممد بن يوس . لسا  العربك )ق  (6)

ك 5ك تغ: حممد حميي الدين عبد احلميةدك والعمدة يف حماسن الشعرار وآداب يُنظر: ابن رَّيقك أبو علي احلسن.   (7)
 (.1/156ًك ) 1981بريوت: دار اجليلك 
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 وقول : ))
 (( وأ ـــر علـــ  زما ـــك  ـــري  زارِ    

 

(1) 
ومن علمار اللغة من ح فداك ومندم من أ بتداك لكندا مل تكن مثااًل  حل ف اليار من 

 القافية  ما أوردوا الّصَفديك و انت حم وفة يف  تب اللغة أ ثر من أهنا مثبتة واهلل أعلم. 
ك و انةةةةت مةةةةن (4)والقةةةةريواين (3)ك واملرلوقةةةةي  تبدةةةةا بغةةةةري اليةةةةار(2)جلةةةةاحظ يف الرسةةةةالةوحةةةة فدا ا

القصائد علع ما فيدا مةن جزالةة بال أهنةا سةدلة مسةتع بة  ةري فظةة وال  ليظةةك ووةي ممةا ورد عةن 
 .(6)ك وح فدا أيضاً احلسن اليوسي(5)العرب يف جانب الرقة من األَّعار ما يكاد ي وب لرقت 

ك  تبدةةةةا باليةةةةارك وقةةةةاب: وقةةةةرأت علةةةةع (8)ك والقةةةةايل يف األمةةةةايل(7)داود الظةةةةاوريوأ بتدةةةةا ابةةةةن 
                                 

لةةي بكم حيةةل احلةةي جنمةةداًك يُ 1/51يُنظةةر: الّصةةَفديك الةةوايف بالوفيةةاتك   (1) نظةةر: ك البيةةت لقةةيس بةةن امللةةوحك عجةةزت: وأوم
ك برواية أيب بكر الواليبك دراسة وتعليق: يسري عبد الغ ك بريوت: ديوا  قيس بن ملوح) نو  ليلع(امللوحك قيس. 

 (.76ًك )1999دار الكتب العلميةك 

ًك 1964ك تةةةةةغ: عبةةةةةد السةةةةةاً وةةةةةارو ك القةةةةةاور: مكتبةةةةةة اخلةةةةةاجنيك الرسةةةةةائليُنظةةةةةر: اجلةةةةةاحظك عمةةةةةر بةةةةةن  ةةةةةر.   (2)
(2/204.) 

ك بةريوت: دار الكتةب العلميةةك 1ك تةغ:  ريةد الشةيخك وَّرح ديةوا  احلماسةةاألصفداينك أمحد بن علي. يُنظر:   (3)
هك 1417ك بةةريوت: دار الكتةةب العلميةةةك األلمنةةة واألمكنةةة(ك و األصةةفداينك أمحةةد بةةن حممةةد. 870ًك ) 2003

(450.) 

ك بةةريوت: دار 1د. يوسةة  علةةي طويةةلك و ك تةةغ:لوةةر اآلداب وعةةر األلبةةابيُنظةةر: القةةريواينك ببةةراويم بةةن علةةي.   (4)
 (.3/740ًك ) 1997الكتب العلميةك 

ك تةغ: د. أمحةد احلةويفك د. بةدوي طبانة ك املثل السةائر يف أدب الكاتةب والشةاعريُنظر: ابن األ ريك ليار الدين.   (5)
 (.1/191مصر: دار الندضةك )

ك الةدار 1ك تغ: حممد حجيك حمد األخضةرك واحلكملور األ م يف األمثاب و يُنظر: اليوسيك احلسن بن سعود.   (6)
 (.3/121ًك ) 1981البيضار: دار الثقافةك 

ًك 1985ك األرد : مكتبةةة املعةةارفك 2ك تةةغ: د. ببةةراويم السةةامرائيك ولزوةةرةيُنظةةر: الظةةاوريك حممةةد بةةن داود. ا  (7)
(22.) 

ًك 1992لطناجيك القاورة: مكتبة اخلاجنيك ك تغ: حممد اأمايل الشجرييُنظر: ابن الشجريك وبة اهلل بن علي.   (8)
(1/32.) 
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ر بن دريد رمح  اهلل تعاى: أيب  بكم
ــداً   ــي   ر َـــ ــ ــَ  اطـر ــكَ سا  يَ ـــ ــ  وَأهَلـن

 
  وأ ــــر علــــ  زما ــــك  ــــري زاري 

 
 

 .(1)والتَّيزي جعلدا أيضاً باليار
 وقو  يف الّلبس للرويك واهلل أعلم.والبيتا  يكتبا  باليار يف واقعنا احلايل خوفاً من ال

و ةةةا  حةةة ف اليةةةار وةةةو آخةةةر مةةةا حتةةةدث عنةةة  الّصةةةَفدي يف نقةةةص املكتةةةوب عةةةن املنطةةةوقك 
وبعةةدوا سةة ورد اةةاورة ليةةادة املكتةةوب عةةن املنطةةوق عنةةد الّصةةَفديك ومةةا  ةةا  اختيةةارت يف كلةةيك 

 ت الظاورة.ومد  موافقة رأي  آلرار العلمار يف و ت الظاورة؟ مبني الواق  الكتايب هل 
 .املنطوق عن املكتوب زيادة ظاهرة

 .األلف زيادة: أواًل
 :النداء يا ألف زيادة ـ أ

. و تبدةةا (2(() يةةا حممةةدك يةةا جبةةابك يةةا رمحةةا  ))ومل حتةة ف ألةة  يةةا النةةدار عنةةد الّصةةَفدي يف 
ل  منم  عنمد دخوب الً ال ))ك وقاب احلريري يف يا رمحا : (3)سيبوي  باألل  تّةعمري  بَّنا حت ف األم

ل  في  خرة أ مبتت األم ك وقاب بعةدً (4(() عليم ك فر  تعر  منمدا  قوملي: يا رمحا  الّدنميا ورحيم اآلم
ك (5)جوالوةةةا ابةةةن مالةةةيك وأيةةةدت أبةةةو حيةةةا  يف كلةةةيك وعللةةةوا عةةةدً حةةة فدا لعةةةدً اتصةةةاهلا  مةةةزة

ك وعلل (6)أل  و  لي القلقشندي قاب بعدً احل فك ويف  اً أمحد بن حيىي وويز  تابت  بغري
 .(7)اهلوري  أهنا ال حت ف من يا رمحا   ألهنا صفة مشبدة مثل )ندما (

                                 
 .2/71يُنظر: األصفداينك أمحد بن علي. َّرح ديوا  احلماسةك   (1)

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .2/182يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (3)

 .246الغوالك  يُنظر: احلريريك القاسم بن علي. درة  (4)

 .6/333يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  العوام ك   (5)

 .3/178يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (6)

 .363يُنظر: اهلوريي ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك   (7)
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 : واملضارعة املاضية األفعال في األلف زيادة ـ ب

بّ  األلةةة  ليةةةدت يف األفعةةةاب املالةةةية واملضةةةارعة املتصةةةلة بالضةةةمائر مثةةةل:  ))قةةةاب الّصةةةَفدي 
 .(1(() دك يف مثل: وو يغزو ويدعو وحيدوقاموا ومل يقوموا  فرقاً بني فعل اجلماعة واملفر 

ورأي الّصةةَفدي ونةةا وةةو ب بةةات األلةة ك لكنةة  ك ةةر أ  مةةن العلمةةار مةةن ك روةةا بغةةري األلةة ك 
مستندين ب لي علع القةرائن مةن سةياق الكةاًك ووة ت مل يثبتدةا ا ققةو ك لكةن  انةت موجةودة 

 م من خالف  يف كلي. ك فمن العلمار تبعدم الّصَفدي يف رأي ك ومند(2)يف رسم القرآ 
فدةةة ا ابةةةن قتيبةةةة يةةةورد أنةةة  مل  كةةةن للكتّةةةاب أ  يفصةةةلوا بةةةني املتشةةةا ني بزيةةةادة وال نقصةةةا  
فرت وملةةةا علةةةع حاهلمةةةاك وا تفةةةوا  ةةةا يةةةدب مةةةن متقةةةدً الكةةةاً ومتةةة ّخرت خةةةَّاً عندمةةةاك  ةةةو قولةةةي 

ك ووو ما ك رت الّصةَفدي (3)( لن يغمزوا ( وللجمي : ) لن يغمزوا (ك ولا نني: ) لن يغمزو للرجل: )
 فيمن لاد األل  وا تفع ببيا  القرائن.

والصةةةويل يةةةر  بةةة   الكتةةةاب ال يكةةةادو  يزيةةةدوهنا بال بعةةةد واو اجلماعةةةةك و انةةةت علتةةة  وةةةي 
ك ولاد النحاس أ  األخف  قاب بهنم فرقوا بني واو العط  وواو اإللمارك (4)ك روا الّصَفدي ما

 .(5)  ت الواو بني واو اإللمار واألصلية وك ر م وب اخلليل ووو: أهنم فرقوا
وقةةةةاب الّصةةةةَفدي مثلمةةةةا قةةةةاب الزجةةةةاج ب  وةةةة ت الةةةةواو  انةةةةت فرقةةةةاً بةةةةني فعةةةةل اجلماعةةةةة وفعةةةةل 

ك ولكن النحاس مل حيدد بكا  ا  يف األفعةاب املالةية أو املضةارعة  مةا فعةل الّصةَفدي. (6)الواحد
مةة الضةمريك أو مل يكةن بعةد الةواو نةو  واَّرتو ابن درستوي  أهنا تكتب بكا مل تصل الكلمةة بعا

اجلمية ك وجعلدةا فرقةةاً بةني واو اجلمة ك وبةةني  ريوةاك وعولةةاً مةن النةو ك ومل وةةول  تابةة األلةة  يف 

                                 
 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 . 1/50يُنظر: املصدر السابقك   (2)

 .162يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن سلم. أدب الكاتبك   (3)

 .246يُنظر: الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك   (4)

 .136يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (5)

 .275يُنظر: الزجاجيك عبد الرمحن بن بسحاق. اجلمل يف النحوك   (6)
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ك وابةةن الةدوا  يشةةري بى أ  َّاعةة مةن الكةةوفيني يقولةو : ليةةدت بعةد واو اجلماعةةة (1)مثةل: يغةزو
كلةي بى األفعةاب الةيت واو َّعدةا متصةلة  ةاك  يفافة التباسدا بواو النسةق يف مثةل:  فةرواك وتعةدوا

وب   ةةةةا  اللةةةةبس معةةةةدوماًك و ةةةةا  احلكةةةةم يف املولةةةةعني واحةةةةداًك وفعلةةةةوا يف رفةةةة  الفاعةةةةل ونصةةةةب 
املفعوب كلي  للفرق بيندماك ومحلوا: يغزواك ويةدعواك ووةي الً الفعةل علةع  فةرواك وبعةا  تةاب 

ا  األخف  ال يلحقدا األلة ك ورأي األخفة  الكوفة لادووا ليفرقوا بيندا وبني واو اجلماعةك و 
ك وحكع ابن احلاجب كلةيك (2)(( ووو عندي أقو  )) عند ابن الدوا  وو األقو ك حيث قاب:

 .(3)وك ر أ  مندم من يكتبدا يف  و َّاربوا املارك ومندم من حي فدا يف اجلمي 
فقةطك والفةرار أجةال أ  ورأ  السيوطي أهنا ال تزاد بال بعد واو اجلماعة املتصةلة بفعةل مةاع 

تلحةةةةق األفعةةةةاب املضةةةةارعة يف حالةةةةةة الرفةةةة ك و انةةةةت العلةةةةة عنةةةةةدت للتفريةةةةق بةةةةني واو األصةةةةةل وواو 
اجلماعةةةةك أمةةةا الّصةةةَفدي فقةةةد خةةةال  الكسةةةائي يف رأيةةة   أل  الكسةةةائي ويةةةز أ  تةةةزاد يف املفةةةردك 

عةدً لةزًو وة ت  ولادوا يف  و: لن يغزوا ليدك وقاب باحل ف يف لاربو ليدك وعلةة احلة ف عنةدت
عو(   ل ك ومل تلمحةةق بةةاملفرد  مةةو: )يةةدم الةةواوك أمةةا المكوفيّةةو  فيكتبةةو   مةةو: لةةاربوا ليةةد وملةةوا بةةاألم
مة   ولة لي  ةوا وة ت  وعلتدم يف كلي اتصاهلا ال يعةرع فيدةا مةن اللّةبمس مةا يعةرع مة  واو اجلم

وب المكسةةةةائي ب هّنةةةةا ليةةةةدت فرقةةةةاً بةةةةني ا ةةةةلك وعلةةةةل مةةةة م لةةةة  ألةةةة  المفصم ةةةةم والمفعمةةةةلك وقةةةةاب األم السم
لّية صم  . (4)بعضدم: فرقوا  ا بني المواو األم

أمةةةا ا ةةةد و  فاحلةةة ف عنةةةدوم مطابقةةةة املكتةةةوب للمنطةةةوقك وبقا،وةةةا عنةةةد الةةةبعا لسةةةدولة 
علةةةي ببةةةراويم أفضةةةل  وهنةةةا ال تةةةؤدي بى وايفةةةة  ك واحلةةة ف عنةةةد د.(5)ب باهتةةةا ومعرفةةةة مولةةةعدا

                                 
 .84يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك   (1)

 .4ك5ك6يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك   (2)

صةا   ك تغ: د.الكافية يف علم النحو والشافية يف علمي التصري  واخلطيُنظر: ابن احلاجبك عثما  بن عمر.   (3)
 (.143عبد العظيمك )

 .6/325السيوطيك عبد الرحم بن أيب بكر. مل  اهلوام ك يُنظر:   (4)

ك نقةًا 195يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. مشكات الكتابة العربيضةة وطةرق تيسةريوا بةني القةدمار وا ةد نيك   (5)
ة اللغةة العربيضة(ك عمةرك أمحةد بةن يفتةار. 439ًك )1945 لة املقتطة ك  بصاح اخلط العريبكعن: عقراويك م . 
 =مطبعةةة  تيسةةري الكتابةةة العربيضةةةك(ك األيبةةار ك ببةةراويم. 4/35/150ًك )1984 لةةة فصةةوبك  بةةني املولةةو  واألداةك
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 ك وو ا وو الصواب يف نظريك واهلل أعلم. (1)ا افظة عليداحتمل ااورة  تابية تارخيية نريد  وال
وبةة لي اختلةة  العلمةةارك فكةةا  مةةن الّصةةَفدي أ  خةةال  ابةةن قتيبةةة يف رأيةة ك وابةةن احلاجةةب 
ك ر األمرينك والكوفيو  جعلووا للفرق بةني واو اجلمة  وواو النسةقك والسةيوطي رأ  أهنةا ال تةزاد 

فقةطك والّصةَفدي قةاب يف الفعةةل املالةي واملضةار ك و ةةاً  بال بعةد واو اجلماعةة يف الفعةل املالةةي
الّصَفدي  ةا  صةحيحاً  أل  بيةا  القةرائن مةن سةياق الكةاً لةيس علةع  ةل حةاب يكةو  واحةدا 

 بال يف املصح .
أما واقعدا الكتايب فيشكل خافاً بني ليادة األل  الةيت ك روةا الّصةَفدي والعلمةار ووةي بعةد 

لةةةةيت ك روةةةةا الكسةةةةائي الةةةة ي مل يفةةةةرق بةةةةني ليةةةةادة األلةةةة  بعةةةةد واو واو اجلماعةةةةةك وبةةةةني األلةةةة  ا
 ك ل لي تكتب حم وفة يف الواق  الكتايب هلا.(2)اجلماعةك وبني ليادهتا بعد الواو يف الً الفعل

 :مئة ألف زيادة -ج

 .(3(() وقالوا مئة ومائتا  فرقاً بني منة ومئني َّ  مائة وبني ما ك ر ))قاب الّصَفدي: 
يةةةر  أهنةةةم لادوا األلةةة  ليفصةةةلوا بيندةةةا وبةةةني منةةةةك ومثةةةل لةةة لي: أخةةة ت مائةةةةك  وابةةةن قتيبةةةة
ك والصةويل ك ةر مةا قةاب (5(() فلو مل تكن األل  ال التبس علع القارف ))ك وقاب: (4)وأخ ت منة

ك وحكةةع كلةةي (6)بةة  األخفةة ك ووةةو نفسةة   ةةاً الّصةةَفدي يف أهنةةا ليةةدت للفةةرق بيندةةا وبةةني منةةة

                                 = 
مةؤتر الةدورة السةابعة والعشةرين جملمة  اللغةة  حترير الرسم العةريبك(ك عبد القادرك حامد. 20ًك )1958االستقامةك 

 (.285ًك )1963العربيضة بالقاورةك املطاب  األمرييةك 

 .195يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. مشكات الكتابة العربيضة وطرق تيسريوا بني القدمار وا د نيك   (1)

ًك 1982تغ: د. علي حسن البوابك الرياع: مكتبة املعارفك  األلفاتكيُنظر: ابن خالوي ك احلسني بن أمحد.   (2)
(63 .) 

 .1/50ايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الو   (3)

 177يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (4)

 .177يُنظر: املصدر السابقك   (5)

 .246يُنظر: الصويلك حممد بن حيع. أدب الكتابك   (6)
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ك وجعلدا اهلوري  من ليادة األل  حشواًك وقاب بنفس العلة اليت قاب  ةا (1)النحاس وابن الدوا 
ك ووةة ا وةةو ابةةن درسةةتوي  يؤ ةةد مةةا قالةة  العلمةةار وبعةةدوم الّصةةَفدي يف أ  النحةةويني (2)الّصةةَفدي

 .(3)أَّعوا علع أهنا للفرق بيندا وبني منة
ة يف مائةةك ومل يكةن وقد نقل السيوطي عن أيب حيةا  وك ةر أنة  علةل وجةود الفةرق يف الكتابة

يف منةة  أل  مائةةة اسةةم ومنةة حةةرفك واالسةةم أمحةل للزيةةادة مةةن احلةرفك وأل  املائةةة حم وفةةة الةةاً 
بةةةةةدليل قةةةةةوهلم: أم يةةةةةةت الةةةةةدراومك وقةةةةةةد جعةةةةةل الفةةةةةةرق يف مائةةةةةة بةةةةةةدالً مةةةةةن ا ةةةةةة وف مةةةةة   ثةةةةةةرة 

 .(4)االستعماب
غةةةةة العربيضةةةةة بالقةةةةاورةك وأمةةةةا ا مةةةةَد و  فقةةةةد َّةةةةغلت  تابةةةةة )مائةةةةة( جلنةةةةة اإلمةةةةار يف  مةةةة  الل

وأصدرت قراراً   ف ألفدا أل  اهلمزة بكا  انت مفتوحة ر ت علع حرف من جنس حر ةة مةا 
ك ووة ا يفةال  للواقة  الكتةايبك ألهنةا تكتةب )مائةة( (5)قبلدا أي ترسةم  لمةة )مائةة( وكة ا )مئةة(

 يف الواق  الكتايب. 
 انةةت أ لةةب آرائةة  موافقةةة لعلمةةار وقةةد ولةةحنا رأي الّصةةَفدي يف حةة ف األلةة  وب باهتةةاك و 

 اللغةك و ا  الّصَفدي يقتبس أ ثر أمثلت  يف احل ف واإل بات من القرآ  الكر .
ةةةم الكتةةةايّب ل لةةة ك ومةةةا اختةةةارت الّصةةةَفدي يف كلةةةيك  وبعةةةدما خضةةةت يف احلةةةديث عةةةن الّرسم

 سي يت احلديث بعدت عن ليادة الواو.

                                 
 .7ك ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك 139يُنظر: النحاسك أمحد بن حيع. صناعة الكتابك   (1)

 .302يُنظر: اهلوريي ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصريةك   (2)

 .84يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكّتابك   (3)

ك والقلقشةةةنديك أمحةةةد بةةةن علةةةي. صةةةبغ 2/622يُنظةةةر:  أبةةةو حيةةةا ك حممةةةد بةةةن يوسةةة . تفسةةةري البحةةةر ا ةةةيطك   (4)
 .6/326أيب بكر. مل  اهلوام ك ك والسيوطيك عبد الرمحن بن 3/180األعشعك 

ك نقةًا 191يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. مشكات الكتابة العربيضةة وطةرق تيسةريوا بةني القةدمار وا ةد نيك   (5)
 15ك الكويةت: سلسةلة  تةاب العةريبك العةدد التاسة ك ألةوار علةع لغتنةا السةمحةعن: التونسيك حممد بن خليفةة. 

 (.228ًك )1985أ توبرك 
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 .الواو زيادة: ثانيًا

 (.عمرو) في الواو زيادة ـ أ

بهنةةا ليةةدت يف مثةةل عمةةرو رفعةةاً وجةةراًك ف مةةا يف النصةةب فةةا  ))قةةاب الّصةةَفدي يف ليةةادة الةةواو: 
 .(1(() فرق بين  وبني عمر  ألن  يف النصب يكتب ألفاً بدال من التنوين يف عمر

وابةةةن قتيبةةةة يةةة  ر كلةةةيك وعلةةةل عةةةدً دخوهلةةةا يف حةةةاب النصةةةب أل  عمةةةراً ينصةةةرفك وعمةةةر 
دخةوب األلة  يف عمةروك وامتناعدةا مةن دخوهلةا يف عمةر يف حةاب النصةب ينصرفك فكةا  يف  ال

. أمةةا (3)ك والصةةويل والزجةةاجي وافقدمةةا الّصةةَفدي يف واو عمةةرو(2)فةةرقك وأهنةةم مل يةة توا بفةةرق  ةةا 
ك والقلقشةةندي ك ةةر أ  الزيةةادة جعلةةت يف عمةةرو (4)النحةةاس فقةةد رأ  أ  الزيةةادة يف عمةةرو خلفتةة 

. ومةةن (5)عمةر مةن حيةةث بنةا،ت علةع فعةلك ومةن حيةث انصةراف دو  عمةر  أل  عمةراً أخة  مةن 
 ا د ني اَّرتو عبد العليم ببراويم يف ليادة الواو يف  لمة عمرو ما ي يت:

أ  تكةةو   لمةةة عمةةرو علًمةةا علةةع َّةةمصك فةةركا مل تكةةن علمةةا بةة    انةةت مصةةدراك مثةةل: 
تصةةغر وأال تقةةر  بةة بك  مصةةدر الفعةةل عمةةرك عمةةرًا ال تةةزاد فيدةةا الةةواوك أال تضةةاف بى لةةمري وأال
 .(6)أال تكو  منسوبةك فركا فقد أحد و ت الشروو ال تزاد الواو يف آخروا

ك والةةبعا  ةةا  لةة  (7)وأمةةا ا ةةد و  فةةري  علةةي اجلةةاًر أهنةةا حتةة ف ملطابقةةة املكتةةوب املنطةةوق
يضةر   فةا أقةوب ببقائدةا وال أ  يف حة فدا فبقا،وةا ال ))املوق  ا ايدك يقوب حامد عبد القادر: 

                                 
 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .177يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (2)

 .251يُنظر: الصويلك حممد بن حيىىي. أدب الكتابك   (3)

 .136يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (4)

ك السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 3/182ي. صبغ األعشعك يُنظر:  القلقشنديك أمحد بن عل  (5)
6/328. 

 .80يُنظر: عبد العليمك ببراويم. اإلمار والرتقيم يف الكتابةك   (6)

ك نقةًا 202يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. مشكات الكتابة العربيضةة وطةرق تيسةريوا بةني القةدمار وا ةد نيك   (7)
 (.82ًك بتصرفك )1946ًك املطاب  األمرييةك 1944ك مؤتر اجملم ك ري الكتابة العربيضةتيس عن:
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علةي ببةراويم  لكوهنةا تشةري  ك وبقا،وا أفضل من ح فدا عند د.(1)((  ثرياً وح فدا ال ينف   ثرياً 
 . (2)بى طريقة الوق  عند بعا القبائل العربيضة

قالةة  العلمةةار الةة ين ك ةةرهتمك واالخةةتاف  ةةا   وممةةا سةةبق نةةر  توافةةق  ةةاً الّصةةَفدي مةة  مةةا
 سبب  ليادة و ت الواوك واهلل أعلم.

ووةةة ا العلةةةم يف واقعنةةةا يكتةةةب بةةةواوك للفةةةرق بينةةة  وبةةةني عمةةةرك والةةةبعا يكتفةةةي بولةةة  لةةةمة 
 للمفةك واهلل أعلم.

 (.أولئك) في الواو زيادة ـ ب

. وحكةع كلةي ابةن قتيبةة (3(() بهنةا ليةدت يف أولئةي فرقةاً بيندةا وبةني بليةي ))قاب الّصةَفدي: 
بةةو حيةةا  علةةع مةةا حكةةع القلقشةةنديك ك وفسةةر ليادهتةةا أ(4)والصةةويل وابةةن النحةةاس وابةةن احلاجةةب

أهنةةا تةةزاد يف أولئةةي ألهنةةم حةة فوا األلةة  بعةةد الةةاً لكثةةرة االسةةتعماب فالتبسةةت برليةةيك و انةةت 
الةةواو أوى بالزيةةةادة مةةن اليةةةار  ملناسةةبة لةةةمة اهلمةةزة ومةةةن األلةة  الجتمةةةا  صةةوريت األلةةة ك ووةةةم 

لئةةي دو  بليةةي وقةةاب: أل  حيةة فو  الواحةةدة بكا اجتمعةةت صةةورهتاك   علةةل سةةبب ليادهتةةا يف أو 
االسم أمحل للزيادة من احلرف  وأل  أولئةي قةد حة ف منة  األلة ك فكةا  أوى بالزيةادة لتكةو   

 .(5) العوع من ا  وف
ولعةةم الكوفيةةو : أ  كلةةي للفةةرق بيندةةا وبةةني أولئةةي اال يةةة  أل  )بى( قةةد تسةةتعمل ا ةةاً: 

يف املّتحةد  دم بنار علع أ  الفرق بَّنةا جعةلحكوا من  اً العرب: ) انصرفت من بليي (ك وو ا من
                                 

ك نقةةًا 202يُنظةةر: حممةةدك د. علةةي بةةن ببةةراويم. مشةةكات الكتابةةة العربيضةةة وطةةرق تيسةةريوا بةةني القةةدمار وا ةةد ني  (1)
 .290عن: حترير الرسم العريبك 

 .  203كات الكتابة العربيضة بني القدمار وا د نيك يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. مش  (2)

 .1/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

ك 251ك الصةةويلك حممةةد بةةن حيةةىي. أدب الكتةةابك 177يُنظةةر: ابةةن قتيبةةةك عبةةد اهلل بةةن مسةةلم. أدب الكاتةةبك   (4)
اباكيك حممةةد بةةن احلسةةن. َّةةرح َّةةافية ابةةن احلاجةةبك ك واإلسةةرت 164النحةةاسك أمحةةد بةةن حيةةىي. صةةناعة الكتةةابك 

3/327. 

 .3/183يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (5)
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 . ومل خيال  الّصَفدي  اً العلمارك بل  ا  موافقاً لكل العلمار ال ين ك رناوم.(1)اجلنس
قال  القدمارك والبعا اآلخةر يةر  أهنةا ليسةت لائةدة  وأما ا مَد و  فقد وافق رأي بعضدم ما

ك ويةة وب الةةبعا بى أ  (2)املتشةةرف رابةةني أل  حر ةةة املقطةة  األوب طويلةةةك ووةة ا مةةا كوةةب بليةة 
و ا الةرأي ال  كةن قبولة  أل  الضةمة الةيت تلةي اهلمةزة قصةرية  مةا يؤخة  مةن الشةعر جانةب ومةن 

ك وبقةار الةواو أوى مةن حة فدا عنةد علةي ببةراويم  ألهنةا (3)قرارات القرآ  الكر  مةن جانةب آخةر
 .(4)قد تثل ااورة صوتية قد اند رت

 تايب هلا فر  الواو تزاد يف )أولئي(. وأما الواق  الك
 .أخي يا تصغري في الواو زيادة -ج

. (5(() بةة هنم  تبةةوا يةةاوخّي بةةالواو حالةةة التصةةغري لةةئا يةةبدم بيةةا أخةةي مكةةَّّاً  ))قةةاب الّصةةَفدي: 
فجعلت و ت الواو فرقا بني التصغري يف ياأخي وبةني االسةم  ةري مصةغرك لكةن  ةا  للعلمةار قةوب 

علةةع األلةة  الضةةمة ويعةةرف  ةةا التصةةغري مةةن  ةةريتك وونةةا  مةةن قةةاب بنةة  ال  آخةةر ووةةو أ  تكتةةب
 كن التفريق بال بالواوك مندم ابن قتيبةك وجعل و ت الواو مزيةدة  ليفةرق  ةا بيندةا وبةني يةا أخةي 

ك أمةةةا الزجةةاجي فقةةد  ةةا  رأيةةة  (7)ك ووةةا وةةو الصةةةويل يقةةوب بزيادهتةةا للسةةبب نفسةة (6) ةةري مصةةغر

                                 
 .6/328يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك   (1)

ك نقةًا 197ر وا ةد نيك يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. مشكات الكتابة العربيضةة وطةرق تيسةريوا بةني القةدما  (2)
ك  لةةة  ليةةة الدراسةةات اإلسةةاميةك القةةاورة: بنةةني األلوةةرك العةةدد  تابةةة القةةرآ  الكةةر عةةن: داودك محةةودة بةةن حممةةد.  

 (.   42ًك )1985الثالثك 

قةًا ك ن197يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. مشكات الكتابة العربيضةة وطةرق تيسةريوا بةني القةدمار وا ةد نيك   (3)
ك 11ك تر: عبد الفتاح الَّ اويك القاورة:  لة  لية اللغة العربيضةك العدد ات عن تطور الكتابة العربيضةعن: فرنرد ك 

 (.  561ًك )1993

 .  198يُنظر: حممدك د. علي ببراويم. مشكات الكتابة العربيضة وطرق تيسريوا بني القدمار وا د نيك   (4)

 .1/50ديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصفَ   (5)

 .177يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (6)

 .251يُنظر: الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك   (7)
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 .(1)اب لمان  ال يرو  و ت الزيادة ويكتفو  بالضمةبالزيادةك وك ر أ   ت
ألنّ  فر  والمفرو  أمحل للزّيادة وألنّ  قةد  ))وأبو حيا  يعل ل سبب الزيادة يف التصغري ويقوب: 

مةةزة ك وك ةةر رأيةة  يف (( يغةةري ألجةةل التصةةغري والتغيةةري يةة نس بةةالتغيري و انةةت واو الممناسةةبة لةةمة اهلم
ة ثةر أوةل اخلم بةري ولةيمس ببنةار أصةليك وك ةر الزيادة أ  أ م ط ال يزيةدوهنا  أل  التصةغري فةر  مةن الّتكم

 (2)كلي  ل  القلقشندي دو  أ  ينسب الكاً أليب حيا ك لكةن نسةب  السةيوطي بى أيب حيةا 
 .(3)ومن ا د ني من قاب بكاً أيب حيا  مندم عبد الغ  الدقر
بةني التصةغريك واالسةم ةدتة ك بال أ  وب لي  ا  اتفاق العلمار علع أ  الةواو ليةدت للفةرق 

الةةبعا ا تفةةع بالضةةمة دلةةياً علةةع التصةةغري  مةةا قةةاب الزجةةاجيك وقةةد  ةةا  مةةا قالةة  الّصةةَفدي يف 
وةةةة ا الصةةةةدد وةةةةو نفسةةةة  مةةةةا أوردت العلمةةةةارك واألحسةةةةن مةةةةا  ةةةةا  علةةةةع األ لبيةةةةة ووةةةةي الزيةةةةادةك 

 أعلم. واهلل
األ لبيةةةة تكتفةةةي بولةةة  لةةةّمة علةةةع  أّمةةةا الواقةةة  الكتةةةايّب هلةةة ت الةةةواو  ةةةري موجةةةودة حيةةةث ب ض 

األلةة ك واالسةةتغنار عةةةن وةة ت الةةواوك واهلل أعلةةةمك و ةة ا  ةةةا  حةةديثي عةةن الرسةةةم الكتةةايب للةةةواوك 
 وبعدوا س حتدث عن ليادة اليار.

 .الياء زيادة: ثالثًا
ك ر الّصَفدي أهنا تثبت اليار بكا  ا  االسم املنقول منصةوباً ومعرفةا بةاألل  والةاً وقةاب: 

 .(4(()  بتت يف املنقول بكا  ا  معرفاً باألل  والاً  و الداعي والقاليأ ))
. (5)وك ةةر سةةيبوي  أ  البيةةا  لليةةار ونةةا أجةةود  ألهنةةا  ابتةةة أصةةاك ومل تكةةن يف مولةة  تنةةوين

                                 
 .274يُنظر: الزجاجيك عبد الرمحن بن بسحاق. اجلمل يف النحوك   (1)

ك والسيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 3/183عشعك يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األ  (2)
6/328. 

 .2/344يُنظر: الدقرك عبد الغ . معجم القواعد العربيضةك   (3)

 .1/51يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)

 .4/183يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (5)
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وك ةةةةر أ  الوقةةةة  بر بةةةةات اليةةةةار يف )القالةةةةي( مرفوعةةةةاً أو  ةةةةروراً أجةةةةود يف القيةةةةاس مةةةةن الوقةةةة  
ابةةةن قتيبةةةة: وأَّةةةار ةةةةوال حةةة فدا  وال يسةةةتعمل احلةةة ف بال يف  تةةةاب . وقةةةاب بةةة لي (1) ةةة فدا
ك وعنةد أيب علةي الفارسةي األ ثةر (3)ك أما القلقشندي فقد  ا  مؤيدا لرأي ابن قتيبة(2)املصح 

 .(4)وو اإل بات يف و ا املول 
واإل بةةةات عنةةةد األنبةةةةاري أجةةةود  أل  التنةةةوين ال وةةةةول أ  يثبةةةت مةةة  األلةةةة  والةةةاًك وك ةةةةر 

باري أ  بعا العرب تق  بغري اليار  ألنة  حة ف اليةار يف قةاع مةن  ةري ابك   بكا أدخةل األن
 . (5)األل  والاً بقي احل ف علع حال ك وكلي عن األنباري لعي  جداً 

واحلةةة ف عنةةةد السةةةيوطي بال أ  ونةةةا  لغةةةة قةةةًو حيةةة فو  وةةة ت اليةةةارك وعلةةةع وةةة ت اللغةةةة قولةةة  
 .(7)عند األينوين لليار وو األوى ك واإل بات(6)[9]الرعد:( ک ک)تعاى: 

 : النصب في الياء زيادة ـ أ

 . (8(() تثبتدا يف النصب  و رأيت قالياً وجواري ))قاب الّصَفدي 
وسةةيبوي  يقةةوب: بهنةةا تثبةةت  ألهنةةا  ابتةةة يف الوصةةل فيمةةا ليسةةت فيةة  ألةة  والً ووةةي متحر ةةة 

 .(9)رأيت القالي  و: رأيت جواريك فلما حتر ت أَّبدت  ري املعتل يف  و:
وك ةةر ابةةن قتيبةةة والصةةويل أ  مةةا نقةةص مةةن اليةةار الجتمةةا  السةةا نني يف حةةاب النصةةب  فةةر  

                                 
 .39ك عبد الرمحن بن حممد. أسرار العربيضةك يُنظر: األنباري  (1)

 .182يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (2)

 .3/176يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (3)

 .2/21يُنظر: الفارسيك احلسن بن أمحد. التكملةك   (4)

 .4/198ك ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك 40لعربيضةك يُنظر: األنباريك عبد الرمحن بن حممد. أسرار ا  (5)

 .6/203يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك   (6)

 .3/750يُنظر: األينوينك علي بن حممد. َّرح األينوينك   (7)

 .1/51يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (8)

 .4/183مرو بن عثما . الكتابك يُنظر: سيبوي ك ع  (9)
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ك والنحةةاس ولةةغ أ  اليةةار حر ةةة يف مولةة  (1)اليةةار تثبةةتك  ةةو: رأيةةت قالةةياًك ومدتةةدياًك وراميةةاً 
ك وحكةةةةع كلةةةةي (2)النصةةةةب خلفتةةةة  و انةةةةت بغةةةةري ألةةةة  يف جةةةةواري بغةةةةري ألةةةة  ألنةةةة  ال ينصةةةةرف

 . (3)قشنديك وك ر ليادة أل  بعدواك  و: رأيت قالياًك و الياً القل
وجعل  األينوين يف  ري املنةو  الة ي ية يت يف أربعةة موالة  مندةا: املمنةو  مةن الصةرف الة ي 

ك وجر  عند ابن ج  واألنباري  ةر  (4)سقط تنوين ك  و: رأيت جواري نصباًك وتثبت يف اليار
 .(5)كا نصبالصحيغ  ما يف عادة املنقول ب

وابن احلاجب جعل املنصوب  و: رأيت جواري حكم   حكم املرفو  واجملرورك ووو جوال 
احلةةة فك واختلةةة  معةةة   ةةةريت يف وةةة ا احلكةةةم يف أ  املنصةةةوب لةةةيس  ةةةاملرفو  واجملةةةرور يف جةةةوال 
احل فك وال ين يقولةو : وة ا القةاع  ة ف اليةار ال يقولةو : رأيةت القةاع  ة ف اليةارك اليةار 

حتر ةةت يف الوصةةل وصةةارت  الصةةحيحةك وكلةةي خةةاف اليةةار السةةا نة وصةةًاك فدةةي ال  عنةةدوم
ت خةة  حكةةم اليةةار الصةةحيحةك فةةا يلةةًز حةة ف اليةةار السةةا نة يف الوصةةل حةة ف اليةةار املتحر ةةة  

 ك و ا  احل ف عند ابن احلاجب من أجل التمفي .(6)أل  املتحر ة قويت باحلر ة
جلميةة  باليةةار  أل  اخلةةط جةةار  ةةر  الوقةة ك وقةةد وك ةةر الّصةةَفدي أ  مةة وب يةةونس  تابةةة ا

ك والّصةةةَفدي قصةةةد أ  مةةة وب يةةةونس باإل بةةةات يف الرفةةة  واخلفةةةا (7)أَّةةةار بى وةةة ا ابةةةن يعةةةي 
 والنصبك ومل يكن للصفدي ترجيغ لرأي يف و ا الصدد.

و مةةا أ بتةةت اليةةار يف حةةاب اجلةةرك قةةد أ بتةةت ونةةا يف حةةاب النصةةب يف واقعنةةا احلةةايلك والةة ي 
 باهتا أو ق من ح فدا  أهنا مل ُتسبق ب داة نفيك واهلل أعلم.وعل ب 

                                 
 .252ك الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك 182يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (1)

 .145يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (2)

 .3/176يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (3)

 .3/751علي بن حممد. َّرح األينوينك يُنظر: األينوينك   (4)

 .40ك األنباريك عبد الرمحن بن حممد. أسرار العربيضةك 170ك 2يُنظر: ابن ج ك عثما . سر صناعة اإلعرابك   (5)

 (.2/309يُنظر: ابن احلاجبك عثما  بن عمر. اإليضاح يف َّرح املفصلك )  (6)

 .6/198يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك   (7)
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 :اإلضافة في الياء زيادة ـ ب

 ب   انت ل،لافة فاألوى ب باهتا  قول : ))قاب الّصَفدي: 
 (( عل  الن ر زتَّ  بَ دمعي حمملي 

 
 

ومةةن علمةةار النحةةو واللغةةة مةةن أ بةةت وةة ت اليةةارك ومةةندم مةةن حةة فداك  مةةا قةةاب الّصةةَفدي: 
ومندم مةن أ بةت اليةار ومةندم مةن حة فداك و تبةوا بحةديدما باليةار  نظةراً بى حالةة وردوةا عةن  ))

ك (4)ك وابةةن سةةيدت يف ا كةةم(3)ك وابةةن دريةةد يف اجلمدةةرة(2)ك وأ بتدةةا اخلليةةل يف العةةني(1(() الضةةمري
ك ةرت  ك و لدةم  تبووةا باليةارك  مةا(6)ك والزبيةدي يف تةاج العةروس(5)وابن منظور يف لسا  العرب

ك وَّةةرح املعلقةةات (7)باليةةار يف أ لةةب َّةةروحات معلقةةة امةةرف القةةيسك مندةةا ديةةوا  امةةرف القةةيس
 .  (9)ك وَّرح القصائد العشر(8)السب 

و يةةةةت قصةةةةيدت   (11)ك ولةةةةمندا ابةةةةن حةةةةاًل(10)وقةةةةد لةةةةمندا الصةةةةويل و تبدةةةةا باليةةةةار أيضةةةةاً 

                                 
ك البيةةت المةةرف القةةيس يُنظةةر: امةةر، القةةيسك ديوانةة ك 1/51يُنظةةر: الّصةةَفديك خليةةل بةةن أيبةةي. الةةوايف بالوفيةةاتك   (1)

25. 

 .3/241ب(ك ح: احلار/ب: احلار وامليم واالًك -ح-يُنظر: الفراويديك خليل بن أمحد. العنيك )ً  (2)

ك بةةريوت: دار العلةةم للمايةةنيك 1تةةغ: رمةةزي منةةري بعلبكةةيك و كَّدةةرة اللغةةيُنظةر: ابةةن دريةةدك حممةةد بةةن احلسةةن.   (3)
 (.1/567ً(ك )-ب-ًك باب احلار م  الاً ومابعدوا من احلروف )ح1987

 .3/369ب(ك -ً-يُنظر: ابن سيدتك علي بن ب اعيل. ا كم وا يط األعظمك مقلوبة )ح  (4)

. لسا  العربك حرف ال  (5)  .11/178اًك فصل حلار املدملةك يُنظر: ابن منظورك حممد بن مكًر

 .28/347ب(ك -ً-يُنظر: الزبيديك حممد بن حممد. تاج العروسك فصل احلار م  الاًك )ح  (6)

 .25يُنظر: الكنديك امرف القيس بن حجر. ديوا  امرف القيسك   (7)

 (.1/39ًك )2002لرتاثك ك بريوت: دار بحيار ا1ك وَّرح املعلقات السب يُنظر:  الزولينك احلسني بن أمحد.   (8)

 (.12ًك ) 1352ك بدارة الطباعة املنَّيةك َّرح القصائد العشريُنظر: التَّيزيك حيىي بن علي.   (9)

 .2/86يُنظر: ابن رَّيقك احلسن. العمدة يف حماسن الشعرك   (10)

: بحسا  عباسك ك تغنفغ الطيب من  صن األندلس الرطيبالتلمساينك َّداب الدين أمحد بن حممد.  يُنظر:   (11)
 (.5/520ً) 1900ك بيوت: دار صادرك 1و
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ابةةن حةةاًل باليةةار أيضةةاًك  مةةا )حديقةةة األلوةةار وحقيقةةة االفتمةةار  ةةدح النةةيب املمتةةار(ك و تبدةةا  بةةة
ك و انت بالعتب املفةروك (1)لمندا الّصَفدي وأحسن يف قصيدة يعاتب فيدا الشيخ َّاب الدين

 و تبدا باليار. 
ك و ا  قةد بة  ح فة  لليةار علةع  ةاً سةيبوي  يف (2)وأما ح ف اليار فقد ح فدا ابن رَّيق

بكا مل يريدوا الرتج  ا  هلم اختاف يف كليك ب  العرب  )): (3)الرتج يف القوايف وك ر كلي قائاً 
فمندم من يصن   ما يصن  يف حاب الرتج والغنار  ليفصل بني الشعر والكاً املنثورك ووم أول 
احلجالك ومةندم مةن ينةو  مةا ينةو  ومةا ال ينةو ك ووةم نةاس  ثةري مةن بة  تةيمك ومةندم مةن وةري 

رفةو  واملكسةور موقةوفنيك ويعةوع املنصةوب ألفةاً القوايف  راوا ولو مل تكن قةواف فيقة  علةع امل
 علع  ل حابك ووم ناس  ثري من قيس وأسد فينشدو :

ــوع العــني مــ  صــبابة      ْفا ــر دم
 

      َ  عل  الن ـر زتـ  بـَ دمعـي حممـ
 

 
فةةركا وصةةلوا جعلةةوت  ةةالكاًك وتر ةةوا املةةدة لعلمدةةم أهنةةا يف أصةةل البنةةار. وحةة فدا ابةةن ليةةدو  

 ك ولمندا الّصَفدي مثل .(4(() امرف القيسعندما ك ر تضمني قصيدة 
 أما قول  يف ب بات اليار ل،لافة يف قوب الشاعر:

ــاً   ــاَُ عنّـــــــي مبلكـــــ ــــــْ الن عَمـــــ  أبَلـ 
 

 أ ـــ  قـــدَ  ـــال زبســـي وا تظـــاري 
 

(5) 
ووةةةي قصةةةيدة لعةةةدي بةةةةن ليةةةدك ووةةة ا عنةةةةد علمةةةار اللغةةةة ينشةةةد علةةةةع لةةةربني بر بةةةات اليةةةةار 

 الّصَفدي. وح فداك وو ت يار اإللافة أ بتدا

                                 
 . 2/324يُنظر: البغداديك عبد القادر بن عمر. خزانة األدب ولب لباب العربك   (1)

 .2/312يُنظر: ابن رَّيقك احلسن. العمدة يف حماسن الشعرك   (2)

 .2/312يُنظر: املصدر السابقك   (3)

ك بةةريوت: 3ك تةةغ: ببةةراويم البةةالجيك ونفةةغ األلوةةار يف منتمبةةات األَّةةعاريُنظةةر: البتلةةوينك َّةةا ر بةةن مغةةامس.   (4)
 (.82ً) 1886املطبعة األدبيةك 

 .1/51يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك  (5)
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ك ونشةةوا  احلمةةريي يف (2)ك وابةةن سةةيدت يف املمصةةص(1)وقةةد أ بتدةةا ابةةن دريةةد يف َّدةةرة اللغةةة
 .(5)ك وابن األنباري  تبدا باليار(4)ك وابن فارس يف مقاييس اللغة(3)ينس العلًو

و  لي أ بتدا ابن ج  يف املنصة  عنةدما حتةدث عةن ملةزة معةاي  ومصةايب خطةاًك ولكنة  
ك وابةةةن عصةةةفور  ةةة لي  تبدةةةا (6) بةةةات اليةةةار يف انتظةةةاري ولكنةةة   تبدةةةا باليةةةارمل يتحةةةدث عةةةن ب

 . (7)باليار
ك وابةةةةةن منظةةةةةور يف لسةةةةةا  (8)ومةةةةةندم مةةةةةن حةةةةة فدا  ةةةةةابن الةةةةةدوا ك وابةةةةةن سةةةةةيدت يف ا كةةةةةم

ك و تبدةةا مةةن  ةةري اليةةار (11)ك والرلةةي اإلسةةةرتاباكي(10)وابةةن جةة  حةة فدا يف العةةروع ك(9)العةةرب

                                 
 .2/982يُنظر: ابن دريدك حممد بن احلسن. َّدرة اللغةك باب الكاف والاً م  مابعدوا من احلروف ) لم(ك   (1)

ك بةريوت: دار بحيةار  الةرتاثك 1ك تةغ: خليةل ببةراويم جفةابك واملمّصةصيُنظر: ابةن سةيدتك علةي بةن ب اعيةل.   (2)
 (.3/417ًك  تاب النمل )1996

كيُنظر:  احلمرييك نشوا  بن سعيد.   (3) اهلل  حتقيةق: د. حسةني بةن عبةد ينس العلًو وداور  ةاً العةرب مةن الكلةًو
ًك حةةةةرف األلةةةة ك بةةةةاب اهلمةةةةزة والةةةةاً 1999ك 1يوسةةةة  حممةةةةد عبةةةةد اهللك و العمةةةةريك مطدةةةةر علةةةةي اإلبةةةةاينك د.

 (.1/306ومابعدواك )

ًك  1979ك تةةغ: عبةةد السةةاً وةةارو ك بةةريوت: دار الفكةةرك مقةةاييس اللغةةةيُنظةةر: ابةةن فةةارسك أبةةو احلسةةن أمحةةد.   (4)
 (.1/133 تاب اهلمزة باب اهلمزة وامليم ومابعدوا فب الثا يك )

ك بةةريوت: 1ك تةةغ: حةةام صةةا  الضةةامنك والزاوةةر يف معةةاين  لمةةات النةةاساريك حممةةد بةةن القاسةةم. يُنظةةر: األنبةة  (5)
 (.2/255ًك ) 1992مؤسسة الرسالةك 

 .1/209يُنظر: ابن ج ك عثما . املنص ك   (6)

 .62يُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن. املمت  يف التصري ك   (7)

 .7/89 كم وا يط األعظمك مقلوبة )أ ب  ( يُنظر: ابن سيدتك علي بن ب اعيل. ا  (8)

. لسا  العربك حرف الكاف فصل األل ك )  (9)  (.10/393يُنظر: ابن منظورك حممد بن مكًر

(ك 107ًك )1987ك الكويت: دار القلمك 1ك تغ: د. أمحد فولي اللديبك والعروعيُنظر: ابن ج ك عثما .   (10)
ك تةةغ: خدوةةة احلةةديثيك وأمحةةد َّةةعار وةة يل ممةةا أ فلةة  أبةةو سةةعيد السةةّكريالتمةةاً يف تفسةةري أو ابةةن جةة ك عثمةةا . 
 (.38ًك ) 1381ك بغداد: مطبعة العاينك 1ناجيك وآخرو ك و

 .4/288يُنظر: اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن حاجب   (11)
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ك وابن الدمامي  عندما أورد صةور القةوايف وجعلدةا يف الصةورة (2)العباسك وأبو الفتغ (1)السكا ي
 اخلامسةك ووي قافية املرتادف ووي سا نا  ملتقيا ك  قول :

ــا     ــ  مبلكـــــ ــاُ عـــــ ــْ النعمـــــ  أبلـــــ
 

     أ ـــ  قـــد  ـــال زبســـي وا تظــــار 
 

(3) 
ئةةةيك اختةةةارت الّصةةةَفدي يف الرسةةةم اإلما وقةةةد انتديةةةت مةةةن املبحثةةةني األوب والثةةةاينك مبينةةةة مةةةا

وخاصة كلي  لة  أ  الرسةم املتبة  يف املصةح  رسةم خةال بالكتةاب العزيةزك بينة  وبةني الرسةم 
اإلمائةةي العةةادي فةةروق والةةحةك فةةا وةةول االحتكةةاً بى الرسةةم املصةةحفي يف ب بةةات قاعةةدة أو 
نفيدا مما خيص الرسم اإلمائيك  ما أ  الواق  الكتةايب لكثةري مةن األلفةان قةد اختلة  يف الرسةم 

 كتايبك فلم يتب  الكثري قواعد الرسم اإلمائي يف كلي.ال
وبعةةةد كلةةةي فةةةرن  سةةة ق  علةةةع جدةةةد آخةةةر مةةةن جدةةةود الّصةةةَفدي الكتابيةةةة يف  تةةةاب الةةةوايف 

 بالوفياتك ووو الفصل والوصل بني املشارقة واملغاربةك وماكا خص الّصَفدي يف كلي؟.
 

                                 
ك بريوت: دار الكتب العلميةك 2ك علق عيل : نعيم لرلوك ومفتاح العلًويُنظر: السكا يك يوس  بن أيب بكر.   (1)

 (.546ًك )1987

ك تةغ: حممةد حميةي الةدين معاوةد التنصةيص علةع َّةواود التلمةيصيُنظر: العباسيك عبد الةرحيم بةن عبةد الةرمحن.   (2)
 (.1/319عبد احلميدك وك بريوت: عامل الكتبك )

ك 2ك تةةغ: احلسةةاين حسةةن عبةةد اهللك وزةالعيةةو  الغةةامزة علةةع خبايةةا الرامةةيُنظةةر: الةةدمامي ك حممةةد بةةن أيب بكةةر.   (3)
 (.268ًك )1994القاورة: مكتبة اخلاجنيك 
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  الثالث املبحث
 شارقةوامل املغاربة بني والوصل الفصل
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 واملشارقة املغاربة بني والوصل الفصل
 : متهيد

ةةةل فكةةةرة علميةةةة  ةةةري حمصةةةورة علةةةع علمةةةم مةةةن علةةةًو الّلغةةةة  ةةةل والوصم لقةةةد  ةةةا  مصةةةطلغ الفصم
العربيضةةك بةلم ختلّةل  ةل علومدةاك مثةل علةم ) املعةاين ( حيةث يبحةث العاقةات بةني اجلمةل املتتاليةةة 

بيندةا بةالواو خاصةًة أو تةر  كلةي العطة  بةالواو  اليت ال حمل هلا من اإلعةراب مةن حيةث العطة 
ةم الكتةايّب (  خاصًةك ومثل علم ) مولةو  حةديثنا يف وة ا  –اإلمار )رسةم الكلمةات(ك أو الّرسم

ةةل بعضةةدا عةةن بعةةا  مثةةل فصةةل  -املبحةةث حيةةث يعةةا  وصةةل الكلمةةات بعضةةدا بةةبعا أو فصم
بةةةةةةةني املضةةةةةةةاف ( ك والفصةةةةةةةل والوصةةةةةةةل  مةةةةةةةا (ك وفصةةةةةةةل ووصةةةةةةةل )  ةةةةةةةي ( مةةةةةةة  ) ال ووصةةةةةةةل )
 بلي . واملضاف

الكاً مؤل  من َّية  احلةروف وحةّق  ةّل  لمةة أ م تقة  مفصةولًة يف  ))يقوب ابن درستوي : 
ك و ةةا  مةةن علمةةار العربيضةةة (1)(( الكتةةاب ممّةةا قبلدةةا ومةةا بعةةدوا ليةةدّب  ةةلٌّ علةةع مةةا ولةة  لةة  مفةةرداً 

أصةل  ةل  لمةة يف الكتابةة  ))حماولة يف تلّمس أصوب عامة للرسةًو الكتابيةةك قةاب ابةن احلاجةب: 
أ م يُنظر بليدا مفردًة مستقلًة عّمةا قبلدةا ومةا بعةدواك فةا جةًر تكتةب بصةورهتا مبتةدأ  ةا وموقوفةاً 

ك وقد  ا  من علمار العربيضةة تلمٌّةس األصةوب العامةة الةيت حتكةم الرّسةم الكتةايّب فجعةل (2)(( عليدا
ةةةل الكلمةةةة مةةن الكلمةةةة ب  مل يكونةةةا  ابةةن مالةةةي للرّسةةةم الكتةةايب أصةةةا  ملةةةا: األصةةل األو  ب: فصم

ةةل الثةةاين: مطابقةةة املكتةةوب املنطةةوق بةة  يف كوات احلةةروف وعةةّدهتا ك (3) شةةير واحةةد...ك واألصم
اعلم أّ  األصل فصل الكلمةة مةن الكلمةةك ألّ   ةّل  لمةة تةدّب علةع معةً   ))وقاب القلقشندي: 

ك لي الّلفظ املعةَّّ عندمةا يكةو  متميةزاً.  ري مع  الكلمة األخر ك فكما أّ  املعنيني متميزا  ف

                                 
 .47يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكّتابك   (1)

 .  3/315يُنظر: اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك   (2)

ك تغ: حممد بر اتك القةاورة: دار الكتةاب د وتكميل املقاصدتسديل الفوائيُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد اهلل.   (3)
 (.332ًك )1967العريبك 
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ك وقةةد  ةةا  مةةن العلمةةار يف (1)(( و ةة لي اخلةةّط النائةةب عةةن اللفةةظ يكةةو  متميةةزاً بفصةةل  عةةن  ةةريت
األ لب أ م جعلوا فصةل  ةّل  لمةة يف الكتابةة عةن األخةر  وةو األصةلك وجعلدةا ابةن مالةي بةني 

ونا  رمولاً قد الفصل والوصلك ولعّل ابن مالي ير  أ ض ونا  أحواالً  خياف مندا االلتباسك وأ  ض
اصطلغ العلمار علع  تابتدا فيما يقتضي وصةل الرمةول  ةا قبلدةا وبعةدواك فجعةل الرسةم الكتةايّب 

 علع أصلنيك واهلل أعلم.
وسةةة عرع يف الصةةةفحات اآلتيةةةة مةةةاوي أحكةةةاً الوصةةةل والفصةةةل يف بعةةةا احلةةةروف مندةةةا: 

عند الّصَفديك مبينة حكم وصلدا  ا قبلدا و ا بعةدوا؟  ( الّاً ) ( و ال ) ( و من ) ( و ما )
و اكا اختل  املغاربة عن املشارقة يف كلي؟  ما س حتدث عما اختل  في  املغاربة عةن املشةارقة 

 يف الفصل والوصل بني املضاف واملضاف بلي ؟.

 ( : ما)  يف والوصل الفصل: أولا 
 الكتابةةة ال تشةرت  فيدةةا مة  بقيةةة احلةةروف  (  سةةائل يف الفصةل والوصةةل يف مةا قةد أُفةةردت )

ألهّنةةةةا أوسةةةة  اسةةةةتعمااًلك يقةةةةوب ابةةةةن الةةةةدّوا  ب ض ) مةةةةا ( بكا اتصةةةةلت بكةةةةاً قبلدةةةةا  انةةةةت علةةةةع 
فمندةةا مةةا حيسةةن أ م يوصةةل  ةةا قبلدةةا يف اخلةةّط ووةةول فصةةل ك ومنةة  مةةا يلةةًز وصةةل  بكا  ))لةةروب: 

أّمةةا ) مةةا ( بكا اتصةةلت  ))قةةوب الّصةةَفدي: ي (2)(( جةةارك ومنةة  مةةا ال حيسةةن أ م يكتةةب مةة  مةةا قبلةة 
بكاً قبلدا فمن  ما حيسن أ م يوصل ب  ومن  ما حيسن أ م يفصل عن  ومنة  مةا يلةًز وصةل  ومنة  

ك وتكو  ) ما ( حرفاًك وا ةاًك فةر   انةت حرفةاً فدةي توصةل دائمةاًك وب   انةت (3)(( ما ال حيسن
 ا اً فقد اختلً  العلمار يف فصلدا ووصلدا.

( احلرفيةةةةةة فتنقسةةةةةم بى رسةةةةةة أقسةةةةةاً:  افّةةةةةة ونافيةةةةةة ولائةةةةةدة ومديئةةةةةة ومصةةةةةدريةك  مةةةةةا ا )أّمةةةةة
ك ووي يفصوصةة بالوصل مة  بّ  وأخواهتةاك (4)وس حتدث ونا عن الكاّفة عن عمل الّنصب والرف 

                                 
ك والسيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 3/215يُنظر: القلقشنديك أمحد بن علي. صبغ األعشعك   (1)

 .319ك6/320

 . 21يُنظرك ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك   (2)

 .  1/52ر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظ  (3)

 . 127ك133يُنظر: اهلوري ك نصر ابن الشيخ نصر. املطال  النصربةك   (4)
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فر   انت حرفاً  تبت موصولة  و ) بَّّنا ليد قائم ( وأينما تكن أ ن و  َّّنةا  ))يقوب الّصَفدي: 
( حرفية تكو  موصولة  ا قبلدا من  ما ك ير  ابن قتيبة يف ب  م انت )(1) (( أسدة و ّلما وأّماليد 

ۈ ٴۇ ۋ )تكتةةةب أينمةةةا  نةةةت فافعةةةل  ةةة ا وقولةةة  تعةةةاى:  ))بّ  وأخواهتةةةاك يقةةةوب: 

( صةةةةةةلة  تبةةةةةةت  مةةةةةةا [ك وتكتةةةةةةب بَّّنةةةةةةا  لمةةةةةةت أخةةةةةةا ك فةةةةةةركا  انةةةةةةت )78]النسةةةةةةار:( ۋې
ك و انةةةت عنةةةد (3)دةةةا  نزلةةةة الشةةةير الواحةةةد  تبةةةت موصةةةولةقبل ك وب   انةةةت مةةة  مةةةا(2(() موصةةةولة

( يف  مةةةا ك وقةةةد تقةةة  )(4)الّصةةةويل  نزلةةةة احلةةةرف الواحةةةد بكا  انةةةت حرفةةةاً واتصةةةلت بةةةرّ  وأخواهتةةةا
الكةةةاً ملغةةةاًة عنةةةد عاّمةةةة النحةةةويني  ألهّنةةةا لةةةو حةةة فت مةةةا تغةةةري معةةة  الكةةةاً ووةةةي تةةة يت مؤّ ةةةدة 

( اتصةةةةاالً  مةةةةا ) عاّمةةةةة النحةةةةوينيك واحلةةةةرف يتصةةةةل بةةةةةةك ووةةةة ا مةةةةا جعلدةةةةا متصةةةةلًة عنةةةةد (5)للكةةةةاً
 .(6)يتصل بغريوا ال

( اال يةةةةة فتنقسةةةةم أيضةةةةاً بى رسةةةةة أقسةةةةاً: اسةةةةتفداميةك وَّةةةةرطيةك وموصةةةةولةك  مةةةةا وأّمةةةةا )
( املوصةةولة الةةيت وةةي  عةة  الةة يك قةةاب الّصةةَفدي:  مةةا ك وسةة حتدث ونةةا عةةن )(7)وتعّجبيةةةك ونكةةرة

 ع  ال ي  تبةت مفصةولًة  ةو ب  مةا فعلةت حسةن وأيةن مةا وعةدت  فر م  انت ا اً موصواًل  ))
ك وك ر ابن قتيبةك وابن الدّوا  أهّنا بكا جارت يف مولة  االسةم  تبةت مفصةولًة  للفةرق (8) (( ب 

( الكافةك لكّندا  تبت يف املصح  موصولًة ومقطوعةة ووةي اسةمكك  تبةوا: قةاب  ما بيندا وبني )
ڃ ڃ چ ) [ مقطوعةةةةك وقولةةةة تعةةةاى:134عةةةاً:]األن( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) تعةةةاى:

[ موصةةولة و املةةا  عةة  الةة يك ومةةا قالةة  69]طة :( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

                                 
 .1/52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .  234ك235يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (2)

 . 21بن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك يُنظر: ا  (3)

 .258يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (4)

 .  50يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكّتابك   (5)

 . 235يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (6)

 . 127لشيخ نصر. املطال  النصريةك يُنظر: اهلوري ك نصر ابن ا  (7)

 .  1/52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (8)



 الكتابيّة الصّفردي جهود الفصَ الث ا ي :

 

151 

ابةةةن قتيبةةةة وةةةو الّصةةةواب بةةة  م تةةة يت موصةةةولًة مةةة  ب م أو مفصةةةولة ً مةةةا جةةةارت يف املصةةةح ك وبكا 
ق بيندةا وبةني ك وير  ابن  يمسا : أو فصلدا م  أين للفر (1)جارت م  أين تكتب مفصولًة أيضاً 

 .(2)الكاّفة
بكا اتصةةلت  ةةروف اجلةةّر فةةا  ))( بكا اتصةةلت  ةةروف اجلةةّر قةةاب عندةةا الّصةةَفدي:  مةةا وأّمةةا )

ك ووةةول (4)ك و تبةةت موصةةولة ونةةا ل،د ةةاً(3)(( تكتةةب بال موصةةولًة  ةةو  ةةا وملّةةا وفيمةةا وممّةةا وعّمةةا
ك والتصةةاب مةةا املوصةةولة  ةةروف (5)الفصةةل أيضةةاً تبعةةاً للمغاربةةةك والقيةةاس عنةةد ابةةن عقيةةل فصةةلدا

 :(6)اجلّر  ا ة م اوب
 أهّنا تكتب متصلًة ألجل اإلد اًك ووو م وب ابن قتيبة وابن الدّوا . أواًل:
وةةةو  لمتةةةنيك ووةةةو قةةةوب املغاربةةةةك وبةةة  جةةةًز ابةةةن  أهنةةةا تكتةةةب مفصةةةولًة علةةةع قيةةةاس مةةةا ثانيددداً:
 عصفور.
 . (7)ووو اختيار ابن مالي أهّنا تكتب يف الغالب موصولًة ووول فصلدا ثالثاً:

وأحةةةب  البةةةن قتيبةةةة التفرقةةةة بةةةني االسةةةم والّصةةةلةك بقطةةة  االسةةةمك وصةةةلة الّصةةةلةك و ةةةا  البةةةن 
احلاجةةب قةةانو ة عةةاًة يف وصةةل مةةا وفصةةلدا بةةاحلروف وَّةةبدداك وةةو أ م توصةةل  لدةةا  ةةا احلرفيةةةك 

                                 
 .235ك236يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (1)

 .22يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك   (2)

 .1/52بالوفّياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف   (3)

 ك22ك وابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجارك 237يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (4)

 (.238ك4/239يُنظر: ابن عقيلك عبد اهلل بن عبد الرمحن. املساعد ك )  (5)

والسيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. ملة  ك 338ك4/339يُنظر: ابن عقيلك عبد اهلل بن عبد الرمحن. املساعدك   (6)
 .6/321اهلوام ك 

ك وابةةن عقيةةلك عبةةد اهلل بةةن عبةةد الةةرمحن. املسةةاعدك 332يُنظةةر: ابةةن مالةةيك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. تسةةديل الفوائةةدك   (7)
4/338. 
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(  مةةا جعةةل ) ك وعلّةةة الوصةةل عنةةدوم اإلد ةةاًك و ةةا  مةةن بعضةةدم أ م (1)وتفصةةل عةةن مةةا اال يةةة
صلًة أو  ري صلة موصولًة ل،د اًك وخطّ  كلي الّنحاسك ب نّ  لةو وجةب أ م يكةو  اإلد ةاً علّةة 
الوصةةل لكتبةةت الشةةمس بغةةري الًك والّصةةواب عنةةدت وةةب أ م تكةةو  مةةا مفصةةولًة يف  ةةل مولةة  

التفرقةةة ك ووةة ا يف رأيةةي  ةةري صةةحيغك ألّ  قةةوب النحةةويني ب(2)ألهّنةةا علةةع حةةرفني ينفصةةل ممّةةا قبلدةةا
 بني ما اال ية احلرفية جعل الفصل ووا الّصوابك واهلل أعلم.

(ك وموافقةةةة الّصةةةَفدي هلةةةمك سةةة  مل  مةةةا وبعةةةد تتبةةة  آرار العلمةةةار يف الفصةةةل والوصةةةل يف )
 (. من احلديث عن الوصل والفصل يف الفقرة التالية يف )

  (: من) يف والفصل الوصل: ثانياا 
( املوصةولة  مةا ) والوصل عندما ي يت قبلدةا حةرف جةّر  ةة( يف الفصل  من لقد  ا  حكم )

 ةةو  ةةنك  -يقصةةد أّ  حكمدةةا  مةةا املوصةةولة  ةةروف اجلةةرّ  -أّمةةا مةةن فكةة لي ))قةةاب الّصةةَفدي: 
ك ومل حيّدد الّصَفدي بكا  انت لاسةتفداً أً أهّنةا اسةم لكةّن قولة  (3)(( وفيمنك وعّمنك وممّنك ملن

لةةةةةةع أهّنةةةةةةا لاسةةةةةةتفداًك وبكا  انةةةةةت فةةةةةةيمن لاسةةةةةةتفداً فدةةةةةةي ب هّنةةةةةا تشةةةةةةب  مةةةةةةا املوصةةةةةةولة يةةةةةدّب ع
عنةةد ابةةن قتيبةةةك  ةةو: فةةيمن ر بةةت؟ وبكا  انةةت ا ةةاً فدةةي مفصةةولةةك  ةةو:  ةةنم را بةةاً يف  موصةةولة ة

ك وملم وةةّول ابةةن درسةةتوي  أ م (4)مةةن ر بةةتك وأمةةا ممّةةن وملةةن فرهنمةةا موصةةولتا  أبةةداًك و ةة لي عّمةةن
( ال تلغةع وال تكةو  مةن  من (ك وعلّت  يف كلي  و  ) ما ) ة( َّير مما يوصل بة من ) توصل بةة

(ك  ةو:  مةا حرفاً من حروف املعاين وال تكةو  ا ةاً لغةري مةا يعقةلك وال تكثةر يف الكةاً بكثةرة )
 ( رأيا : عن ك و ا  ملن يف الوصل والفصل م  )(5)ب  منك ليت منك لعل من

ك ورأي (6)لغالةةةب الوصةةةلك ووةةةول الفصةةةلرأي ابةةةن قتيبةةةة  مةةةا ك رنةةةاك ورأي ابةةةن عقيةةةل بّ  ا
                                 

 .142يُنظر: ابن احلاجبك عثما  بن عمر. الشافية يف علم التصري ك   (1)

 .  147بن حيىي. صناعة الكّتابك  يُنظر: النحاسك أمحد  (2)

 .1/52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

 .237ك238يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (4)

 .58يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكّتابك   (5)

 .4/338اعدك يُنظر: ابن عقيلك عبد اهلل بن عبد الرمحن. املس  (6)
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(  مةةةةن عقيةةةةل وةةةةو الّصةةةةواب ألّ  الغالةةةةب وةةةةو القيةةةةاسك وداللةةةةة كلةةةةي أّ  القيةةةةاس يف  ةةةةري ) ابةةةةن
 املوصولة فصلداك واهلل أعلم.

وبعةةةد مةةةا حتةةةد ت عةةةن الفصةةةل والوصةةةل يف ) مةةةن (ك سةةةيكو  حةةةديثي يف الفقةةةرة التاليةةةة عةةةن 
 يف كلي.الوصل والفصل يف ) ال (ك وما قاب الّصَفدي 

 (:ل) يف والوصل الفصل: ثالثاا 
( فتةةةدخل علةةةع َّيةةة  األ ةةةار واألفعةةةاب فتكةةةو  عاملةةةًة فيدةةةا و ةةةري عاملةةةةك ويكثةةةر  ال أّمةةةا )

( فدةي توصةل ب َّةيار وتفصةل مةن أَّةيارك  مةا استعماهلا ل ليك ووي حرف مع  أيضاً  لفةظ )
 الفصةل والوصةل مة   ةيك ( يف ال ك واختصةت )(1) ري أهّنا ال تكةاد توصةل بال بةاحلروف خاصةة

وأ م الناصةةبة للفعةةلك واملمّففةةة مةةن الثقيلةةة بةة قواب يفتلفةةة مةةن الّنحةةاةك لعلةةي أقةة  عليدةةا يف وةة ت 
 الّسطورك مبينًة االختاف يف الفصل والوصل.

 (: كي ) مع(  ال ) ووصل فصل ـ أ

ي ال أّمةةةةا ال فقةةةد  تبووةةةةا مةةةة   ةةةي موصةةةةولًة ومفصةةةولًة  ةةةةو  ةةةة ))يقةةةوب الّصةةةةَفدي يف كلةةةي: 
 و ا  للّنحاة يف كلي  ا ة أقواب: (2)(( و يا

قةةةاب ابةةةن قتيبةةةةك والّنحةةةاس تكتةةةب ال مةةة   ةةةي مفصةةةولًة  ألّ  قولةةةي  ةةةي لتفعةةةل وةةةو  األول:
 .(3)نفس   ي ال تفعلك وَّّبدووا  ّ  يف احلكم ب هّنا تكتب منفصلًة م  ال

ألنّةة  ال تفصةةل بيندمةةا (    ةةي ( بكا جةةارت قبلدةةا ) ال قةةاب ابةةن درسةةتوي  توصةةل ) الثدداني:
ك واملقّدر  املوجود يف العمل ااوراً وال تقديراً ألّ  املضمر مقّدرة
(4). 

قةةاب ابةةن الةةدّوا ك وابةةةن عقيةةل أهّنةةا تكتةةب موصةةةولًة ومفصةةولًةك و ةةا  الفصةةل وةةةو  الثالددث:
                                 

 . 59بتصرفك يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكتابك   (1)

 .1/52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 . 147ك والنحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكّتابك 240يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (3)

 .59درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكّتابك  يُنظر: ابن  (4)
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( ې ى)األصةةةةةةةةل عنةةةةةةةةدملاك والوصةةةةةةةةل اتباعةةةةةةةةاً لرسةةةةةةةةم املصةةةةةةةةح  يف قولةةةةةةةة  تعةةةةةةةةاى: 

( وفصةةةلداك والةةةرأي   ةةةي ( مةةة  ) ال أقةةةواب العلمةةةار يف وصةةةل ) ك و انةةةت وةةة ت(1)[23]احلديةةةد:
الّصواب وةو رأي ابةن الةدّوا  وابةن عقيةلك وتةبعدم الّصةَفدي يف كلةي  ألهّنةم َّعةوا بةني الفصةل 

 والوصل و ا  الفصل وو القياس عندومك واهلل أعلم.
 :والخفيفة الثقيلة للفعل، ْالناصبة أن مع ال ووصل فصل ـ ب

ك يقوب الّصَفدي: اختل  الّنحاة  ب  اتصلت ب  م الّناصبة للفعل  ))يف وصل وفصل أّ ك وأ م
ح فت الّنو  واد مت يف الً ال  و ) أريد أاّل تفعل   ا (ك فر   انةت اخلفيفةة مةن أ م الثقيلةة 

ك وقةةةةد نةةةةّص (2)(( [89]طةةةة :( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)فصةةةةلت يف مثةةةةل قولةةةة  تعةةةةاى: 
ك (3)(ك وب م  انت يفففًة من الثقيلة فصلت عندا ال ة)أ ثروم علع أّ  ب م  انت ناصبة وصلت ب

ك وقةةةد تةةةبعدم الّصةةةَفدي يف كلةةةيك واختلةةة  الّنحةةةاة يف علّةةةة احلةةة فك وملم وةةةزم علةةةي بةةةن (3)عندةةةا
سليما  بال االنفصاب يف  لتا احلالتنيك وعّلة فصةلدا يف اآليةة عنةد الّنحةاس وةي أّ  التقةدير: أنّة  

الصائم نقًا عن  السيوطي يف أ م الناصبة أهّنةا َّةديدة  ك وعّلة ابن(4)يرج  يرج ك وأّ  ليس ال ال
ك (5)االتصةةةاب بالفعةةةل فةةةا وةةةول فصةةةلداك وقةةةد حسةةةن الوصةةةل يف األوى والفصةةةل يف الثانيةةةة خطّةةةاً 

وجةةّول بعضةةةدم وصةةلدا يف احلةةةالتنيك وآخةةرو  علةةةع فصةةلدا يف  ةةةّل حةةابك  مةةةا قةةاب ابةةةن عقيةةةل: 
ك ووةةة ا وةةةةو الصةةةحيغ عنةةةةد (6)(( ن ال مطلقةةةةاً والّصةةةحيغ عنةةةد النحةةةةويني  تةةةب أ م مفصةةةةولًة مةةة ))

                                 
ك ابةةةن عقيةةةلك عبةةةد اهلل بةةةن عبةةةد الةةةرمحن. املسةةةاعدك 24يُنظةةةر: ابةةةن الةةةدوا ك سةةةعيد بةةةن املبةةةار . بةةةاب اهلجةةةارك   (1)

4/342 . 

 . 1/52يُنظر الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

ك والنحةاسك أمحةد بةن حيةىي. صةناعة الكتّةابك 173ك174دب الكاتةبك يُنظر: ابن قتيبةةك عبةد اهلل بةن مسةلم. أ  (3)
 .  143ك وابن احلاجبك عثما  بن عمر. الشافيةك 59ك وابن درستوي ك حممد بن حيىي.  تاب الكتابك 146

 .146يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكّتابك   (4)

 .6/323وام ك يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهل  (5)

 (.4/341يُنظر: ابن عقيلك عبد اهلل بن عبد الرمحن. املساعدك   (6)
 



 الكتابيّة الصّفردي جهود الفصَ الث ا ي :

 

155 

رآت الّنحةةاة يف فصةةلدا مطلقةةاً وةةو العقةةلك ألهّنةةا ال تنطةةق فةةا  ك ومةةا(1)حيّةةا   ألنّةة  وةةو األصةةل أيب
 .(2)فرق بني  تابتدا وعدم ك لكن يف معظم املصاح  جارت بالوصل وليست بالفصل

 :الشرطّية أْن مع ال ووصل فصل ـ ج

أّمةا بكا  ))( الشرطّيةك لكن الّصَفدي يقةوب:  َأ م  ( م  ) ال وصل )  ا  الغالب عند الّنحاة
( ۓ ڭ)( الشةةةةةةةةرطّية فةةةةةةةةاألوى فصةةةةةةةةلدا  قولةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةاى:  َأ م  ( علةةةةةةةةع ) ال دخلةةةةةةةةت )

علية  ابةن  علية  أوةل الّنحةاة بة ّ  الغالةب يف وصةلدا أوىك ووة ا مةا ك وو ا ما(3)(( [73]األنفاب:
ك وابةةةن درسةةةتوي  يةةةر  يف (4)املصةةةاح  متصةةةلًة ومنفصةةةلةً  قتيبةةةةك والّنحةةةاسك وك ةةةر أهّنةةةا  تبةةةت يف
ك وقةةد (6)ك وحةة فت النّةةو  يف الوصةةل لت  يةةد االتصةةاب(5)وصةةلدا ألهّنةةا قةةد صةةارت المةةاً وأد مةةت

قاب الّصَفدي بالرأيني لكن الفصل  ا  أوى عندت واختلة  يف كلةي عةن الّنحةاةك ويف النظةر بى 
 ك واهلل أعلم.(7)يست بالفصلاملصاح ك و تب التضفسريك فدي بالوصل ول

( عوملةةةةت   ال (ك ) أ م  ) ( و الةةةةاً ( فرهّنةةةةا تتةةةة ل  مةةةةن  ةةةةاث حةةةةروف وةةةةي ) لةةةةئا أمةةةةا )
وقةةد  تبةةوا لةةئا َّلةةةً واحةةدًة ووةةي  ا ةةة ألفةةان  )) الكلمةةة الواحةةدة فوصةةلتك يقةةوب الّصةةَفدي: 

فسدا فوصلت ب  م ووصلت (  ألّ  الاً ال تقًو بن ال النافية ) ( و وأ م الناصبة (ك ) الً  ي )

                                 
ك والسةةيوطيك عبةةد الةةرمحن بةةن أيب بكةةر. ملةة  8/17يُنظةةر: أبةةو حيةةا ك حممةةد بةةن يوسةة . تفسةةري البحةةر ا ةةيطك  (1)

 .6/323اهلوام ك 

(ك وابةن قتيبةةك 2/24ًك )1381مكتبة اخلةاجنيك ك ح: فؤاد سز نيك القاورة:  ال القرآ يُنظر: املث  بن معمر.   (2)
 (.1/241ًك )1978ك تغ: أمحد صقرك بريوت: دار الكتب العلميةك تفسري  ريب القرآ عبد اهلل بن مسلم. 

 .  1/52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

 .146نحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابكك ال239يُنظر: ابن قتيبةك عبد اهلل بن مسلم. أدب الكاتبك   (4)

 .59يُنظر: ابن درستوي ك عبد اهلل بن جعفر.  تاب الكّتابك   (5)

 (.105يُنظر: ابن احلاجبك عثما  بن عمر. الكافية يف علم النحو والشافية يف علمي التصري  واخلطك )  (6)

(ك و 186دمشةةق: البينةةة للطباعةةة والنشةةرك ) كالعمةةدة يف  ريةةب القةةرآ يُنظةةر:  القيسةةيك مكةةي بةةن أيب طالةةب.   (7)
ًك 2000ك بريوت مؤسسة الرسالةك 1ك تغ: أمحد َّا رك وجام  البيا  يف ت ويل القرآ الطَّيك حممد بن جرير. 

(14/48.) 
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ك وب م قيةل فيدةا: (1)(( أ م با ألهّنا ناصبةة و تبت ملزهتا ياًر للكسرة قبلدا وأد مةوا النّةو  يف الةاً
ك (2)(( ( ال ( ونةةةا ناصةةةبًة فوصةةةلت بةةةة ) َأ م  ( و ) َأ م  تقةةةًو بنفسةةةدا فوصةةةلت بةةةةة) الةةةاً ال ))بّ  

 .(3)( فكانت عندوم  الشير الواحد ال  ال وحكع فيدا الّصويل أهّنا موصولةة ووي )
وقةةةد اتضةةةغ ممةةةا سةةةبق أ  الفصةةةل والوصةةةل يف ) ال ( مةةة   ةةةي للنحةةةاة فيةةة   ا ةةةة أقةةةواب  مةةةا 
ولحتك و ا  الّصَفدي موافقاً هلم يف الةرأي الثالةثك ووةو رأي ابةن الةدوا ك وابةن عقيةلك وأمةا 

ع أّ  ب م  انةةةت ناصةةةبة مةة  أ  الناصةةةبةك سةةةوار  انةةت الثقيلةةةة أو اخلفيفةةةةك فقةةد نةةةّص أ ثةةةروم علةة
(ك وب م  انةةت يفففةةًة مةةن الثقيلةةة فصةةلت عندةةاك وقةةد تةةبعدم الّصةةَفدي يف كلةةيك  ال ) وصةةلت بةةةة

وأما م  أ م الشرطية فالغالب عنةد النحةاة وصةلداك لكةن الّصةَفدي يةر  أ  األوى عنةدت الفصةلك 
 وقد خال  ما علي  النحاةك واهلل أعلم.

 (.الالم) في والوصل الفصل: رابعًا
( فكةةل  لمةةة أوهلةةا الً ودخلةةت آلةةة التعريةة   الةةاً أّمةةا ) ))(:  الةةاً يقةةوب الّصةةَفدي يف )

عليدا أد مت فيدا لفظاًك وأادرت خطّاًك  و: ) الّليةلك والّلحةمك والّلجةاً(ك وقةد  تبةت املغاربةة 
وك ر أّ  ك وقد  ّلط الّنحاس ما  تبوت  (4)(( اليل علع رسم املصح ك وملم يستعمل  أول املشرق

علّةةتدم يف احلةة ف اجتمةةا  الامةةاتك واختلةة  النحويةةو  يف تلةةي العلّةةة الةةيت حةة فوا مةةن أجلدةةاك 
ك وبعةد وة ت األلة   قاب الفرّار: بهّنم لو  تبةوت علةع األصةل لكةا  ونةا  اجتمةا  الً بعةدوا ألة ة

يف  لةةةيس الًة أيضةةةاًك وبةةة لي َّعةةةوا بةةةني  ةةةاث المةةةاتك وقةةةاب البصةةةريو : الً اخلفةةةا  نزلةةةة مةةةا
 .(5)( دد و ددا ) الكاًك فوجب ح ف الّاًك ومن البصريني من َّّبددا بةة

أّمةةا الةة ي  ))( فكتبةةت بةةاً واحةةدةك وتثنيتدةةا تكتةةب بامةةنيك يقةةوب الّصةةَفدي:  الةة ي أّمةةا )
فةةرهّنم  تبووةةا بةةاً واحةةدة طلبةةاً لاختصةةار لكثةةرة دوروةةا يف الكةةاً طةةاف اللّةة يمن مثةة  الةة ي 

                                 
 . 52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .  25ك يُنظر: ابن الدوا ك سعيد بن املبار . باب اهلجار  (2)

  259يُنظر: الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكّتابك   (3)

 . 52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)

 . 142يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (5)
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ك وقةةد تبةة  الّصةةَفدي ابةةن (1)(( الةةيت ألهّنمةةا أقةةّل وقوعةةاً مةةن الةة ي والةة ين َّعةةاًك والةةيت والّلتةةنيم مثةة 
: أّ  وةة ا  تةةب (3)ك و ةةا  يف الةة يك بةةاً واحةةدة واللةة ين بامةةني  ا ةةة أقةةواب(2)الةةدّوا  يف رأيةة 

يةة وةري علع األصل فا ينبغي أ م يس ب عنة ك والثةاين: وقيةل أهّنةم  تبةوا التثنيةة بامةني  ألّ  التثن
علع أصةلداك وتعةرب يف  ةّل مبة ك وفيمةا ال ينصةرفك والثالةث: أهّنةم أرادوا أ م يفرّقةوا بةني التثنيةة 

تفارقة ك وال يةتكلم  ك وعّلة من  تب الل ين بةاً واحةدة أّ  الةاً ال(4)واجلم ك ووو قوب الّصويل
 ب  منفصاً فكتب علع اإلد اً.

صةةةل والوصةةةل يف)الةةةاً(ك سةةة ختم حةةةديثي يف وةةة ا قالةةة  الّصةةةَفدي يف الف وبعةةةد مةةةا رأينةةةا مةةةا
 املبحثك باحلديث عن الفصل والوصل بني املضاف واملضاف بلي  يف الكتابة. 

 :الكتابة في إليه واملضاف املضاف في والوصل الفصل: خامسًا
ك ويقةوب (5)(( وعلع اجلملة فكّلما الداد اجلزرا  اتصاالً قبغ الفصل بيندمةا ))قاب ابن جّ : 

ن التدبري يف قط  الكاً ووصل  يف أواخةر الّسةطورك وأوائلدةا  ألّ   ))بن الكاتب: من  عليّ  حسم
الّسطور يف املنظر  الفصوبك فركا قط  السةطر علةع َّةير يتعلةق  ةا بعةدت  ةا  قبيحةاًك  الفصةل 

 يفعلةة  املغاربةةة يف الفصةل بةةني املضةةاف ك ومل حُيسةةن الّصةةَفدي مةا(6)(( بةني املضةةاف واملضةةاف بلية 
ال يكتةةب املضةةاف يف آخةةر السةةطر األوبك ويبتةةدأ باملضةةاف  ))واملضةةاف بليةة  يف الّسةةطر يقةةوب: 

ك ووةةو (7)(( (  عبةةد اهللك وأيب بكةةرك واملغاربةةة يفعلةةو  كلةةي ولةةيس  سةةن بليةة  يف الّسةةطر الثةةاين )

                                 
 . 1/52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 . 25سعيد بن املبار . باب اهلجارك يُنظر: ابن الدوا ك   (2)

 . 141يُنظر: النحاسك أمحد بن حيىي. صناعة الكتابك   (3)

 . 258يُنظر: الصويلك حممد ين حيىي. أدب الكتابك   (4)

 .  2/390يُنظر: ابن ج ك عثما . اخلصائصك   (5)

ًك 2003مشةةق: دار البشةةائرك ك د1تةةغ: د. حةةام الضةةامنك و مةةواد البيةةا كيُنظةةر: الكاتةةبك علةةي بةةن خلةة .   (6)
(321 .) 

 .  1/52يُنظر: خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (7)
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ك واألقةةبغ مةةن فصةةل املضةةاف واملضةةاف بليةة   تابةةة الكلمةةة مفصةةولة (1)مكةةروت عنةةد ابةةن الّصةةاح
روف يف السطرين  الزيدو ك ب   وعلةوا يف الّسةطر األوب الةزاي واليةار والةداب والةواوك والّسةطر احل

ك ووو قبيغ جداً  ألنّ  ال وول فصل االسةم عةن بعضة ك وأ ثةر مةا يوجةد كلةي يف (2)الثاين الّنو 
يف  ك و ة ا قةّبغ العلمةار الفصةل بةني املضةاف واملضةاف بلية (3)مصاح  العاّمة وخطوو الةوراقني
 السطرينك ووو من عيوب الكتابة.

ويّتضغ مما سبق أّ  مس لة فصل الكلمة عن أختدا  ما يقضةي بة  األصةل مل تكةنم والةحة 
احلةةدودك أو  معةةاً عليدةةا  ةةا يكفةةيك  مةةا يتضةةغ أيضةةاًك اخةةتاف العلمةةار يف األسةةس الةةيت قةةاً 

علّةةةة: أحةةةدملا: معةةة  عليدةةةا وصةةةل الكلمةةةات وفصةةةلداك لكّندةةةا ال ختةةةرج  البةةةاً عةةةن نةةةوعني مةةةن ال
يتعلق رسم االمار باملع ك  األداةك واآلخر: نوعداك أي  وهنا ا اً أو حرفاًك ومن املفروع أ م ال

وال بالكلمةةةة  وهنةةةا ا ةةةاً أو حرفةةةاً أو فعةةةًا  ألّ  الرسةةةم الكتةةةايّب تصةةةوير بةةةالرمول الكتابيةةةةك للنطةةةق 
ف الكلمةات املوصةولة يف الكتابةةك مة  فقطك ويبدو أّ  العلةة الّصةحيحة يف الوصةل وةو قلّةة حةرو 

 ك (4)عدً االلتباسك و ا  ينبغي االتفاق علع صور معينة للوصل
وبعةد وة ا العةةرع جلدةود الّصةةَفدي الكتابيةةك فرننةةا نتسةارب وةةل  ةا  للّصةةَفدي اختيةار آخةةر 
ايل من االختيارات اللغوية يف  تاب  الوايف بالوفياتك وة ا مةا سةيطوب احلةديث عنة  يف الفصةل التة

 ووو القضايا البنيوية والرت يبةك وماكا  ا  للصفدي يف و ت القضايا من آرار؟.

 

                                 
ك تةةةغ: د.عائشةةةة عبةةةد الةةةرمحن )بنةةةت مقدمةةةة ابةةةن الصةةةاح وحماسةةةن االصةةةطاحيُنظةةةر: ابةةةن الّصةةةاحك عثمةةةا .   (1)

 (.372ًك )1989الشاطئ(ك مصر: دار املعارفك 

 .  52لوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. ا  (2)

 . 321يُنظر: الكاتبك علي بن خل . مواد البيا ك   (3)

ك  لةة  ليةة (بصةاح  واواوةاتالرسةم الكتةايب العريب)طبيعتة ك وبَّةكاالت  يُنظر: الغامديك د. حممد بةن سةعيد.   (4)
ك القاورةك     (.144ًك )2010ك 57دار العلًو



 والت طبي  النَّظريَّةيف )الوايف بالوْريات( بني  الصّفردياالختيارات اللغوية عند 
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 بناء الكلمة قضايا
ك و ا  حديث  بنار الكلمةقضايا ك عدةك من و ت القضايا لقد اختار الّصَفدي يف  تاب  قضايا لغوية

 فيدا عن النسبك والقلب يف اهلمزةك وح ف التنوين اللتقار سا ننيك وس بدأ بالنسب.
لقد وسم علمار اللغة معة  الّنسةب بةني مصةطلحني ملةا: الّنسةبك واإللةافةك و ّةات سةيبوي  

ألةفت رجةاً بى اعلةم أنّةي بكا  ))باملصطلحني باب اإللةافةك ووةو بةاب الّنسةبك حيةث قةاب: 
اإللةافةك  ))ك ومثةل وة ا قةاب املةَّّد: (1(() رجلا فجعلت  من آب كلي الرجل أحلقت يائي اإللةافة

اعلةةم أ  النسةةبة الةةيت يقصةةدوا النحويّةةو  ويسةةّميدا  ))ك وقةةاب ابةةن يعةةي : (2(() ووةةو بةةاب الّنسةةب
أ  يةةزاد املنسةةوب بليةة   سةيبوي : اإللةةافةك وةةو مةةا يُنسةةب بى قبيلةةةاك أو بلةةداك أو صةةنعةاك... وكلةةي

ك و ات الّصَفدي النسب بى ما يضطر بلي  املؤرّاك و  نّ  خيةص وة ا النسةب (3(() يار مشّددة...
فةة قوب الّنسةةب وةةو اإللةةافة أل  بلةةافة َّةةير  ))حيتةةاج بليةة  املؤرخةةو ك واهلل أعلةةمك وقةةاب:  بى مةةا

ك أو قبيلة ك أو عقيدةاك أو علمةما ة ا قولةي: مصةريٌّ...ك أو  ةويٌّك...ك بى بلداك أو قريةاك أو م وبا
أو خالديٌّ فد ا املع  بَّنا وو بلافة. وهلة ا يرتَّة  النحةاة األقةدمو  ببةاب اإللةافةك وبَّنةا  ّيتة  

ك و  ّ  الّصَفدي يولغ مةا قصةد علمةار (4(() نسباً ألّني عرّفت  ب لي  ما تعرف اإلنسا  بسبائ 
ك ووةو املصةطلغ األ ثةر َّةيوعاً (5)صفور )بةاب الّنسةب(اللغة من اإللافة والّنسبك و ّات ابن ع

عنةةد علمةةار اللغةةة القةةدمارك و ةةات بعةةا ا ةةد ني بالنسةةب أيضةةاً ووةةو بحلةةاق يةةار مشةةددة بةةسخر 
االسةم املنسةوب بليةة  ليصةري املر ةةب ا ةاً منسةةوباً بى اجملةردك ووةة ا املر ةب يشةةب  الصةفات بك يةةدب 

                                 
 .3/335يُنظر: سيبوي ك الكتابك   (1)

ك القةةاورة: ولارة األوقةةاف جلنةةة بحيةةار الةةرتاث 3ك تةةغ: حممةةد عضةةيمةك واملقتضةةبيُنظةةر: املةةَّدك حممةةد بةةن يزيةةد.   (2)
 (.  3/133ًك )1994اإلساميك 

 .5/141يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك   (3)

 .1/40يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)

 (.2/54بن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك )يُنظر: ا  (5)
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جر عن اليارعلع كات مبدمة موصوفة بصفة معينة وي ال
ُ
ك ولعّلي يف و ا املبحث (1)نسبة بى امل

 ةا  لعلمةار اللغةة مةن آرارا  قالة  الّصةَفدي يف وة ا البةاب الواسة  اآلفةاقك موّلةحًة مةا أعةرع مةا
 يف الّنسبك وول وافقدم الّصَفديك فيما كوبوا بلي ؟ 

عةةاً  ولكةةن قبةةل كلةةي أود أ  أولةةغ بعةةا التغةةريات الةةيت حتةةدث لاسةةم املنسةةوبك فبعضةةدا
 تلحق َّي  األ ارك وبعضدا خالك تلحق بعضاً من و ت األ ارك ووي:

 : العام التغيري

ووو لزًو  سر آخر االسمك وبحلاق يار مشددةك ونقل اإلعةرابك ووة ا التغةري اللفظةي يتبعة  
تغيةري معنةويك بك يصةةري وة ا املر ةب داالً علةةع املنسةوبك ووصةفاً لةة ك و ةا  قبةل بحلةةاق اليةار ا ةةاً 

 منسوب.لل
 : الخاص التغيري

ووي  ما ك رت أنة  حيةدث يف بعةا األ ةارك ولة  أوجة  يفتلفةةك فيكةو   ة ف حةرفك أو 
 .(2)قلب حرفك أو رد حم وفك أو ببداب حر ة  ر ة أخر ك أو بزيادة حرفك أو ح ف  لمة

و  ا تكو  فائدة النسب الداللة علع الوصة  مة  اإلوةال  أل  قولنةا رجةل مصةريك أوجةز 
 .(3)قولنا رجل منسوب بى مصر من
سب: أولا 

ّ
  املفرد إىل الن

ّ
 :الصحيح الثالثي

حيةة ف منةة  َّةةيرك  بةةدأ الّصةةَفدي يف ك ةةر الّنسةةب يف املفةةرد الثا ةةي الصةةحيغك وأورد أنةة  ال
ك واسةةةتث  مةةةن كلةةةي عنةةةدما (( أقررتةةة  علةةةع بنائةةة  ))يطةةةرأ عليةةة  أي تغةةةريك وكلةةةي عنةةةدما قةةةاب:  وال

ا ةي املفةةرد مكسةةور العةنيك فةةرّ  العلمةةار فتحةوا تلةةي العةةني يف النسةةب يكةو  االسةةم الصةةحيغ الث
بكا نسةةبمت بى االسةةم الصةةحيغ الثا ةةّي املفةةرد أقررتةة  علةةع  ))لكةةي ال تتةةواى الكسةةراتك وقةةاب: 

بنائةةة  فتقةةةوب: )بكةةةريٌّ وعمةةةريٌّ( بال أ  يكةةةو  مكسةةةور العةةةني فتقةةةوب: )َّنةةةريٌّك ومعةةةديٌّك وببلةةةيٌّك 
                                 

 (.  34ًك )2000ك التبيا  يف تصري  األ اريُنظرك  حيلك أمحد بن حسن.   (1)

 .  36يُنظر:  حيلك أمحد بن حسني. التبيا  يف تصري  األ ارك   (2)

 . 35يُنظر: املصدر السابقك   (3)
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رك ومعدةك وببلك ود،ب( فتفتغ امليم والعني والبار والواوك وبَّنا فعلوا كلةي فةراراً ود،يلٌّ نسبًة بى َّن
 .(1(() من توايل الكسرات

ومل خيتلةة م  ةةاً الّصةةَفدي عّمةةا قالةة  علمةةار اللغةةة يف وةة اك وقةةد جعلةة  سةةيبوي   نزلةةة فعةةلك 
كلةي مةن يةةونس  و ةا  الةّدئل  نزلةة النمةر يف الّنسةبك ووةو حةة ف الكسةرة خشةية تواليدةاك و ة 

ك ومل يكةن (3(() أال تةر  أنةي سةّويت بةني فعةلك وفعةل ))ك وحكةع كلةي املةَّدك وقةاب: (2)وعيسةع
ابةةةن جةةة  يفالفةةةاً ملةةةا قةةةالوت فربةةةداب الكسةةةرة فتحةةةة عنةةةدت وربةةةاً مةةةن تةةةوايل الكسةةةرتني واليةةةائني قةةةاب 

 الشاعر:
ـــوَتَ  ـــرِى  لرـصَـ َــ مَــ ـــا والـنَـّ  يَ َس ـب ـهــ

 
 َّـــةر مـــاك الـس ـ عَـــــم  الـنَـّ َــــمِ وخــالـر

 

(4) 
 (7)ك وبةةةالوجوب عنةةةد ابةةةن مالةةةيك والرلةةةي(6)عنةةةد الزيفشةةةري وةةةو الفةةةتغ (5)والقيةةةاس املتلئةةةب

وجةب التمفية  ةعةل الكسةرة فتحةًة فيقةاب يف َّنةر َّنةريك ويف دئةل  ))وقةاب ابةن عقيةل يف كلةي: 
ك ةةةةر اجلةةةةوال يف مقدمةةةةة طةةةةاور ك وأبةةةةو حيّةةةةا  جعةةةةل الفةةةةتغ وجوبةةةةاًك   (8(() د،يلك ويف ببةةةةل ببلةةةةي

خةةاف بةةني علمةةار اللغةةة يف  ك و ةةا  قةةوب أّ حيّةةا  فيمةةا نقلةة  السةةيوطي عنةة  أنّةة  ال(9)القةةزوي 

                                 
 .1/40ياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوف  (1)

 . 3/343يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

 .3/137يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (3)

 (.135ًك ) 1985ك بريوت: عامل الكتبك 2ك تغ: حامد مؤمنك واللم  يف العربيضةيُنظر: ابن ج ك عثما .   (4)

ب(ك -ب-ريك حممةةةد بةةةن أمحةةةد. هتةةة يب اللغةةةةك بةةةاب التةةةار والةةةاًك )تاملتلئةةةب: املسةةةتقيم املطةةةردك يُنظةةةر: األلوةةة  (5)
14/206. 

 (.207يُنظر: الزيفشريك حممود بن عمر. املفصل يف علم العربيضةك )  (6)

ك اإلسةرتاباكيك حممةد بةن احلسةن. َّةرح 4/1947يُنظر: ابةن مالةيك حممةد بةن عبةد اهلل. َّةرح الكافيةة الشةافيةك   (7)
 .2/18َّافية ابن احلاجبك 

ك تةةغ: حممةةد عبةةد احلميةةدك َّةةرح ابةةن عقيةةل علةةع ألفيةةة ابةةن مالةةييُنظةةر:  ابةةن عقيةةلك عبةةد اهلل بةةن عبةةد الةةرمحن.   (8)
 (.2/453ًك )1980ك القاورة: دار الرتاثك 20و

 .2/616يُنظر: أبو حيا ك حممد بن يوس . ارتشاف الضربك   (9)
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ك ومل خيتلة م  ةاً عبّةاس (1)وجوب كلي الفتغ بال يف مقدمة طاور القزوي  أنّ  وول في  وجدا 
 . (2)حسن عّما أوردت علمار اللغة يف الّنسب بى املفرد

قالة  علمةار اللغةةك ومل يكةن ونةا  خةافة بيةندم  مةا  ًر علع كلي اتفق الّصَفدي م  ماوبنا
ك ر أبو حّيا ك واستث  أبو حّيا  طاور القزوي  أن  أجال الفتغ والكسر يف النسب بى الثا ي 
مكسور العةنيك وال أر  يف كلةي أي دليةل يقةّوي رأي القةزوي ك أل  دليةل علمةار اللغةة يف البعةد 

أل  العةةةةرب تفةةةةّر مةةةةن وةةةة ا الثقةةةةل بى  ))تةةةةوايل الكسةةةةرات واليةةةةارك للتمفيةةةة  وةةةةو األصةةةةغ   عةةةةن
ك واهلل أعلةةةمك وسةةة حتدث بعةةةد املفةةةرد عةةةن اخلماسةةةّي (3(() التمفيةةة  بقلةةةب الكسةةةرة األوى فتحةةةة

 قال  الّصَفدي يف كلي .  والسداسّي وما
سب: ثانياا 

ّ
  إىل الن

ّ
  الرباعي

ّ
 :واخلماسي

مثل الّنسب يف الثا ي عدً احل ف يف بنار املنسوب َّيئاًك بال ب     ا  الّنسب يف الرباعي
 انةةت عةةني الربةةاعي مكسةةورةك فةة ورد الّصةةَفدي ونةةا اخلةةاف احلاصةةل بةةني املةةَّّدك وسةةيبوي  يف أّ  

وبكا نسةةةبت بى ربةةةاعيٍّ  ))الفةةةتغ عنةةةد املةةةَّّد مطةةةردك والفةةةتغ عنةةةد سةةةيبوي  علةةةع الّسةةةما ك وقةةةاب: 
بنائةةة  ولدتةةة  يةةةار النسةةةب فتقةةةوب: أمحةةةديٌّك وسةةةفرجليٌّ نسةةةبًة بى )أمحةةةدك  راسةةةيٍّ أقررتةةة  علةةةع أو

 وسفرجل( . 
فةةةر   انةةةت عةةةني الربةةةاعّي مكسةةةورًة مثةةةل تغلةةةبك ويثةةةربك ومغةةةربك ومشةةةرقك قلةةةت: تغلةةةيّبك 
ويثةةةريّبك ومغةةةريّبك ومشةةةرقّي بكسةةةر  الثةةة ك وعنةةةد املةةةَّّد الفةةةتغ مطّةةةردك وعنةةةد سةةةيبوي  مقصةةةورة علةةةع 

 . (4(() الّسما 
و  ّ  ال ين قالوا: تغمليب أرادوا أ  وعلوت  نزلة تفمعلك  ما جعلةوا فعةل  فعةل  ))ب سيبوي : قا

ك وبَّنةةا وةةو تغيةةري  ألنّةة  لةةيس تةةوايل  ةةاث  للكسةةرتني مةة  اليةةارينك بال أّ  كلةةي لةةيس بقيةةاس الًل

                                 
 .6/165م ك يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوا  (1)

 .4/828يُنظر: عباسك حسن. النحو الوايفك   (2)

 .4/828يُنظر: املصدر السابقك   (3)

 .1/40يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك  (4)
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الّسةةما ك ك و ةةا  قةةوب اخلليةةل مقويّةةاً ملةةا رآت سةةيبوي  يف أّ  الفةةتغ َّةةاكة مقصةةورة علةةع (1(() حر ةةات
الةة ين قةةالوا تغلةةيب ففتحةةوا مغةةرّيين  مةةا  ةةرّيوا حةةني قةةالوا سةةدليٌّ وبصةةريٌّ يف بصةةريك ولةةو   ))ووةةو: 

 ا  كا اللماً  انوا سيقولو  يف يشكر: َّةكريٌّك ويف جلدةم: جلدمةيٌّ. وأ  ال يلةًز الفةتغ دليةلة 
ك وهلةة ا كوةةب (2(() علةةع أنّةة  تغيةةري  ةةالتغيري الةة ي يةةدخل يف اإللةةافة وال يلةةًز  ووةة ا قةةوب يةةونس

اخلليل وسيبوي  بى أّ  الفتغ مقصورة علع الّسما ك وكوب املَّّدك وابن الّسراجك أنّ  علع القيةاس 
فةركا جةاول االسةم  ا ةة  ))ك والقياس عنةد ابةن جة  عةدً تغةري الكسةرة يف كلةيك وقةاب: (3)املطّرد

: تغلةةةيب ...  وةةة ا وةةةو القيةةةاس  وكلةةةي ألّ  أحةةةرفا مل تغةةةرّي  سةةةرت ك تقةةةوب يف اإللةةةافة بى تغلةةةبا
ك وكوةب الةورّاقك وابةن عصةفورك وابةن النةاام (4(() الكسرة سقط حكمدا لغلبة  ثةرة احلةروف هلةا

ك وقةةةةد جةةةةول بعةةةةا (6)ك والشةةةةائ  عنةةةةد الزيفشةةةةري الكسةةةةر(5)بى جةةةةوال الةةةةوجدني الفةةةةتغ والكسةةةةر
 ن  امليةةةت ا ةةةد ني بقةةةار الكسةةةرةك والفةةةتغ وةةةو القيةةةاس املطةةةرد عنةةةدومك وعلةةةة كلةةةي  أ  السةةةا 
ك فر  اعتّد ب  بقي الكسرك وب  مل يعتد ب  فالفتغ  ألن  يلحق حينئ  بالثا ي  . (7)املعدًو

واةةةاور  ةةةاً الّصةةةَفدي أنّةةة  علةةةع الّسةةةما  ألنّةةة  قةةةاب بالكسةةةر أوالً   ك ةةةر اخةةةتاف املةةةَّّد 
علمةةار كوةةب بليةة  اخلليةةل وسةةيبوي  وةةو األصةةغك ألّ  أ لةةب  وسةةيبوي  يف الفةةتغك ويبةةدو يل أّ  مةةا

                                 
 3/31يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (1)

 .3/13يُنظر: املصدر السابق   (2)

ك األصةوب يف النحةوك ابةن السةراجك حممةد بةن سةدل. 5/146علةي. َّةرح املفصةلك  يُنظر: ابن يعةي ك يعةي  بةن  (3)
(ك ابةةن جةة ك عثمةةا . اللمةة  يف 3/64ًك )1988ك بةةريوت: مؤسسةةة الرسةةالةك 3تةةغ: د. عبةةد احلسةةني الفتلةةيك و

 .136العربيضةك

 .136يُنظر: ابن ج ك عثما . اللم  يف العربيضةك   (4)

ك الريةاع: مكتبةة الرَّةدك 1. تةغ: حممةود جاسةم الةدروي ك وعلةل النحةوبةن عبةد اهلل. يُنظر: ابن الوراقك حممد   (5)
َّرح ك ابن الناامك حممد ابن اإلماً َّاب الدين. 2/64ك ابن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك 529.  1999ً

 (.566) ًك2000ك بريوت: دار الكتب العلميةك 1ك تغ: حممد عيو  السودك وابن الناام علع ألفية ابن مالي

 .207يُنظر: الزيفشريك حممود بن عمر. املفصل يف علم العربيضةك   (6)

 .38يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التبيا  يف تصري  األ ارك   (7)
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اللغةةةة قةةةالوا ةةةةوال الةةةوجدني:  ةةةالورّاقك وابةةةن عصةةةفورك وابةةةن النةةةاامك والشةةةائ  عنةةةدوم الكسةةةرك 
أعلةةةةمك  مةةةةا أ  الشةةةةائ  عنةةةةد ا ةةةةد ني الكسةةةةرك وبعةةةةد احلةةةةديث عةةةةن الّنسةةةةب بى الربةةةةاعّي  واهلل

 قوب ورأي الّصَفدي في  . واخلماسّيك س  مل حديثي عن الّنسب يف املعتّل اآلخرك وما

سب :ثالثاا 
ّ
  إىل الن

ّ
 :اآلخر معتل

يَةرِد   ا  حديث الّصةَفدي عةن الّنسةب بى معتةّل اآلخةر ا ة وفك يف أمةرين ملةا األوب: مةا
ك و ةدا وعضةةك والثةاين: مةاال  ا  وف في  عند التثنية مثل: أاك وأبك وكو  عة  صةاحب وعةم ا

تةّل الطةرف حم وفة  لزمةي وبكا نسةبت بى مع ))يرد ا  وف عنةد التثنيةةك مثةل: يةدك ودًك وقةاب: 
يف الّنسب رّد ما ح ف من  فتقوب: أخةوّيك وأبةوّيك وكووّيك وعمةوّيك و ةدوّي وعضةوّي نسةبًة 
ك و ةةةدا وعضةةةة  ألهّنةةةم قةةةالوا يف التثنيةةةة أخةةةوا ك وأبةةةوا   بى أاك وأبك وكو  عةةة  صةةةاحب وعةةةم ا

 وعميا .
باخليار ب  َّةئت رددتة ك وب  فر   ا  املنسوب بلي  مل يرّد بلي  ما ح ف من  بالتثنية ف نت 

َّةةةئت ح فتةةة  فتقةةةوب: يةةةدّيك ويةةةدوّي ودمةةةّيك ودمةةةوّي نسةةةبًة بى يةةةدك ودً  ألهّنةةةم قةةةالوا: يةةةدا  
 ودما . 

فةر   ةا  يف االسةم تةار بحلةةاق يف آخةرت أو ملةزة وصةلا يف أّولةة  فرنّةي حتة فدا فتقةوب: أخةةوّي 
الوصةةل ب  مل حتةة فدا مل تةةرد وبنةةوي نسةةبًة بى أخةةت وبنةةت وابةةن  مةةا قلةةت يف مةة  ريدماك وملةةزة 
 .(1(() ا  وفك وب  ح فتدا لزمي رّدوا فتقوب: ابّ  وبنوّي و وّي وا يّ 

ك و ةةا  األوب (2)يف لوائةةد مةةن بنةةات احلةةرفني وقةةد جعلةة  سةةيبوي  حتةةت بةةاب اإللةةافة بى مةةا
ك (3(() أرد فةركا رّد يف األلةع  َّةير  ةا  يف األقةو  ))وول في  بال الةرّدك وقةاب:  عند سيبوي  ال

ةةبة تةةرد احلةةرف ا ةة وف الةة ي ال تةةردت  ويقصةةد سةةيبوي  ونةةا أّ  التثنيةةة تةةرد احلةةرف ا ةة وفك والنسم
ةةبة فكانةةت أقةةو  مندةةا يف مثةةل: يةةدك ودًك فلةة لي  ةةا  الةةرّد واجةةب ونةةاك أمةةا يف عضةةةا عنةةد  النسم

                                 
 .1/40يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف الوفياتك   (1)

 .3/361يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

 .3/359املصدر السابقك يُنظر:   (3)
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 سيبوي  فلدا نسبا  ملا: أهنا عضوّيك  قوب الشاعر:
ــب زِم  املر    ــيا  رريـــــــ   يَـــــ ــاهـــــ  آزِمَـــــ

 
 ــــــــ   الل هازمـــــــــا ــــــــوات  ترق طـر  وع  ـر

 

(1) 
 .(2)ومن العرب من يقوب: عضّيةك فتكو   نزلة َّفة  ما يقوب سيبوي 

ك رت الّصةَفدي موافقةاً ملةا قالة  سةيبوي  يف كلةيك يف اخليةار بةني حة ف الزوائةدك  ويف الثاين ما
اً لسةةيبوي   النّحةةاسك والةةورّاقك وببقائدةةاك وكوةةب علمةةار اللغةةة يف الّنسةةب بى املعتةةّل اآلخةةر اتباعةة

 .(3)وابن يعي 
فةةاملَّّد علةةع مةةا قالةة  سةةيبوي ك وأورد أّ  األخفةة  يقةةوب: يف يةةدا يةةدّيك ويةةدييك ألنّةة  يةةر  أّ  

ك (4)األصةةةل يف يةةةد فعةةةل  ألنّةةةة  يةةةر  أنّةةة  بكا أردت أ م تةةةرّد ا ةةةة وف رجعةةةت بةةةاحلرف بى أصةةةةل 
 .(5)وكوب بى كلي ابن عصفور

مةاً يف الّنسةب بى أخةت فة  ر سةيبوي  أهنةا تلحةق بة ا يف الّنسةب فنقةوب: و ا  اخلةاف قائ
ةةةةيتك ألّ  التةةةةار  أخةةةةويٌّك وكوةةةةب اخلليةةةةلك واملةةةةَّّد أ  وةةةة ا وةةةةو القيةةةةاسك بينمةةةةا يةةةةونس يقةةةةوب: أخم

ك ووةو (7)ك وكوةب ابةن الّسةراجك بى مةا كوةب بلية  سةيبوي (6)ل،حلاقك ولةيس بقيةاس عنةد سةيبوي 
                                 

. لسةا  العةربك حةرف املةيم   (1) البيت أليب مددية األعةرايب روات األصةمعي عنة ك يُنظةر: ابةن منظةورك حممةد بةن مكةًر
ك واملةَّدك حممةةد بةةن 3/360ك 2ك سةيبوي ك عمةةرو بةةن عثمةا . الكتةةابك حاَّةية ا قةةق رقةةم 12/17فصةل األلةة ك 

ًك حاَّةةية ا قةةق 1997ك القةةاورة: دار الفكةةر العةةريبك 3ببةةراويمك و ك تةةغ: حممةةدالكامةةل يف اللغةةة واألدبيزيةةد. 
 (.470ك )3 رقم

 .3/360يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

ك 553ك ابةةن الةوراقك حممةةد بةةن عبةد اهلل. علةةل النحةةوك 188يُنظةر: النحةةاسك أمحةد بةةن حممةةد. صةناعة الكتّةةابك   (3)
ك األلوةريك 58ك2/59ك ابةن عصةفورك علةي بةن مةؤمن. املقةربك 6/5صةلك ابن يعي ك يعةي  بةن علةي. َّةرح املف

ك 1ك تةةةغ: حممةةةد عيةةةو  السةةةودك وَّةةةرح التصةةةريغ علةةةع التولةةةيغ  ضةةةمو  التولةةةيغ يف النحةةةوخالةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. 
 (.603ك604ك2/605ًك)2000بريوت: دار الكتب العلميةك 

 .152ك153ك3/154يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك  (4)

 .2/313يُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن. َّرح اجلملك   (5)

 .3/154ك املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك 360ك3/361يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (6)

 ك3/76يُنظر: ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحوك   (7)
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ك وقةةاب ابةةن يعةةي ك وابةةن (1)تةةار الت نيةةث حةة راً مةن اجتمةةا  التةةارين مةا أوردت الّصةةَفديك وحةة فت
 .(2)الناام بامل وبني

وكوب عّباس حسن بى أ  أخت  النسب بى أاا أوق  النحاة يف لبسا قويٍّك وأّ  بعضدم 
دعا بى رفا كلي الّنسبك وجعل الّنسةب علةع لفةظ الكلمةة  ورأية  حسةنك لكةن رأي سةيبوي  

ية وَّدورت صحيغة وقو 
(3) . 
كوب بلي  سيبوي  وَّدورت يف الّنسب بى معتّل اآلخةرك حة  أنّة  مل يةوردم  والّصَفدي علع ما

آرار مةةن خةةالفوا سةةيبوي  يف كلةةيك و  نّةة  يةةر  أّ  وةة ا الةةرأي وةةو الصةةحيغك نظةةراً ل سةةباب الةةيت 
ك وأيّةةدت النحةةاة  ك روةاك وخاّصةةًة فيمةةا  ةا  فيةة  اخلةةاف يف جعةل بحلةةاق أخةةت يف الّنسةب بى أاا

ةةبة وةةل وةةي بى األا أو بى األخةةت  يف كلةةيك ووةةو الةةرأي األقةةو ك ألنّةة  بكا أَّةةكلت علينةةا الّنسم
ك وبناًر علع كلي مل يكن ونا  خافة بني علمار اللغة يف الّنسةب (4)فر  كلي يعرف بالّسياق

والةةرأي بى معتةةّل اآلخةةر بةةل  ةةا  اخلةةاف يف الّنسةةب بى أخةةتا و ةةا  هلةةم  ا ةةة آرارا يف كلةةيك 
األوب: وو بحلاقدةا يف الّنسةب بة اك ووةو مةا كوةب بلية  سةيبوي ك واخلليةلك واملةَّّدك ووةو القيةاسك 

عليةة  يةةونس بعةةدً حةة ف التّةةار يف الّنسةةبك ووةةو لةةيس بقيةةاسا عنةةد علمةةار  أّمةةا الةةرأي الثةةاين: مةةا
صةةائبة يف عليةة  ابةةن يعةةي ك وابةةن النةةاامك ووةةو رأية  اللغةةةك والةةرأي الثالةةث: باملةة وبنيك ووةةو مةةا

 ةا   نظري ألنّ  َّ  بني القياسك واملطّردك واهلل أعلمك وس حتدث بعةد كلةي عةن الّنسةب بى مةا
 علع حرفني ال  الث هلما.

                                 
 . 2/6ة ابن احلاجبك يُنظر: اإلسرتاباكي ك حممد بن احلسن. َّرح َّافي  (1)

ك ابةن النةاامك حممةد ابةن األمةاً َّةاب الةدين. َّةرح ابةةن 6/5يُنظةر: ابةن يعةي ك يعةي  بةن علةي. َّةرح املفصةلك   (2)
 ك570الناامك 

 .4/763يُنظر: حسنك عباس. النحو الوايفك   (3)

ع: مكتبةةةةة الرَّةةةةدك ك الريةةةةا1ك وَّةةةةرح ألفيةةةةة ابةةةةن مالةةةةي البةةةةن عثيمةةةةنييُنظةةةةر: ابةةةةن عثيمةةةةنيك حممةةةةد بةةةةن صةةةةا .   (4)
 (.3/612هك )1434
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سب: رابعاا 
ّ
 :هلما ثالث ل حرفني على كان ما إىل الن

 ةةةا  علةةةع حةةةرفني ال  الةةةث هلمةةةاك وك ةةةر أّ  لةةة   حتةةةّدث الّصةةةَفدي ونةةةا عةةةن الّنسةةةب بى مةةةا
ةةعي  وعدمةة ك والثةةاين: بكا  ةةا  حةةالتنيك األ وى: بكا  ةةا  الثةةاين حرفةةاً صةةحيحاًك فيجةةول فيةة  الّتضم

الثاين حرف لنياك فوجب في  الّتضمعي ك وح  لةو  انةت ألفةني أبةدلت الثانيةة ملةزةك ووةول قلبدةا 
فركا  ا  املنسوب بلي  حرفني ال  الث هلمةاك ومل يكةن الثةاين حةرف لةني جةال لةي  ))واوك وقاب: 

بًة بى ) م( . التّ   ضمعي  وعدم  فتقوب:  مّيك و ّمّي بتمفي  امليم وتشديدوا نسم
فر   ا  الثةاين حةرف لةني وجةب تضةعيف  فتقةوب: فيةوّيك ولةووّي نسةبًة بى )يفك ولةو(ك فةر   
 ا  حرف الّلني ألفاً لةوع  وأبةدلت الثانيةة ملةزًة   أوليةت يةار النسةبة فتقةوب: الئةّي نسةبًة بى 

 .(1)(( لب اهلمزة واواً فتقوب: الويّ )ال(ك ووول ق
ب   ةةا  الثةةاين  ))ومةا أوردت الّصةةَفدي موافةقة ملةةا ك ةةرت علمةار النحةةوك فدة ا ابةةن مالةةي يقةوب: 

ةةةةعيف  وعومةةةةل كو اليةةةةار معاملةةةةة حةةةةيك وكو الةةةةواو معاملةةةةة دوك فيقةةةةاب يف  حةةةةرف لةةةةنيا وجةةةةب تضم
ك وابةةةةن (2)(( : ) لةةةةووي ( ( مسةةةةمع بةةةة  ) فيةةةةوي ( ويف املنسةةةةوب بى ) لةةةةو ( يف املنسةةةةوب بى )

 ةا  علةع  ك و ة ا اتضةغ لنةا الّنسةب بى مةا(3)الناامك وابن عقيلك والسيوطي علةع الةرأي نفسة 
س عرلةة  يف  حةةرفنيك فرنّنةةا نتسةةارب وةةل للّنسةةب بى حمةة وف األوب عنةةد الّصةةَفدي رأيةك وةة ا مةةا

 الفقمرة التالية:

سب: خامساا 
ّ
 :األول حمذوف إىل الن

وبكا نسةةبمت بى حمةة وف األّوب سةةليم اآلخةةر مل تةةرّد بليةة  ا ةة وف فتقةةوب:  ))قةةاب الّصةةَفدي: 
صةةةفّي وعةةةدّي نسةةةبًة بى صةةةفةاك وعةةةدةك ولةةةي اخليةةةار يف الصةةةحيغ فتقةةةوب:  ةةةيّبك وقلةةةيك و بةةةوّيك 

 وقلوّي  ما قلت يف دًك ويف )لغة( لغّيك ولغوّي. 
                                 

 . 1/41يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .4/1956يُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح الكافية الشافيةك   (2)

َّةرح اهلل.  ك ابةن مالةيك حممةد بةن عبةد570يُنظر: ابن الناامك حممد ابن األماً َّاب الدين. َّرح ابن الناامك   (3)
ك عبد الرمحن بن 3/374ًك 1990ك مصر: دار وجرك 1ك تغ: د.عبد الرمحن السيدك ود.حممد دويك والتسديل

 .6/168أيب بكر. السيوطيك مل  اهلوام ك 
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و وفتغ الّشني نسبًة بى فر   ا  معتّل اآلخر وجب الرّد فتقوب: وَّوّيك وحروّي بكسر الوا
 . (1)(( َّية وحرك ويف )لغة( لغّيك ولغويّ 

و ا  الّنسب ونا عند الّصَفدي عن حم وف األوبك أواًل: بكا  ا  سليم اآلخةرك ال يةرد بلية  
حم وف ك  انياً: بكا  ا  صةحيغ اآلخةرك وةول لةي رّد ا ة وفك وعةدً رّدتك  الثةاً: بكا  ةا  معتةّل 

 وف حينئةةةة اك وكوةةةةب سةةةةيبوي  يف الّنسةةةةب بى حمةةةة وف األوب  مةةةةا أورد اآلخةةةةرك وجةةةةب رّد ا ةةةة
ك و ةا  مة وب أيب احلسةن األخفة  (2)الّصَفدي وأوجب فتغ العني يف الّنسب بى املعتّل اآلخةر

علةةةةع مةةةةا أورد املةةةةَّّد وةةةةو وَّةةةةيّيك أي أنّةةةة  يةةةةرّد احلةةةةروف بى أصةةةةلداك و بتةةةةت اليةةةةار ونةةةةا لثبةةةةوت 
ةةية نّةة  ملةةا رجعةةت الكلمةةة بى أصةةلدا فصةةارت )ووجدةة  أ ))ك فقةةاب: (3)قبلدةةا مةةا ( والنسةةبة بى  وَّم

ية ) ييّ  وَّم ك وقد أورد الرأيا  أ لب الّنحاةك مندم الزيفشريك والعكَّيك وابن يعةي ك (4)(( ( وَّم
 .(5)وابن ماليك و ريوم

و ا  رأي الّصَفدي ونا موافقاً لسيبوي ك ويفالفاً ل خف  يف الّنسب بى َّيةك فدو يةر  أ  
 كوب بلي  سيبوي  وو الصحيغ. ما

 ورأي األخف  صحيغ وناك بداللة أ  أ لب الّنحاة قد أوردوت يف مؤلفاهتمك واهلل أعلم.
فركا نسبت بى مضاع  الثاين مل تفك  فتقوب:)ريّبّ(ك وال تقوب:)ربيّب(ك  ))وقاب الّصَفدي: 

 . (6)(( نّص علي  سيبوي 

                                 
 .1/41يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .358ك359ك3/396يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

 .156ك3/157يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (3)

 .1/400يُنظر: االسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك   (4)

ك بةريوت: دار ومكتبةة 1ك تةغ: علةي بةوملحمك واملفصةل يف صةنعة اإلعةرابيُنظر:  الزيفشريك حممةود بةن عمةر.   (5)
اإللةةة   ك تةةةغ: عبةةةداللبةةةاب يف علةةةل البنةةةار واإلعةةةرابعبةةةد اهلل بةةةن احلسةةةني. (ك العكةةةَّيك  263ًك) 1993اهلةةةابك 

ك 3ك6/4(ك ابةةن يعةةي ك يعةةي  بةةن علةةي. َّةةرح املفصةةلك 2/153ك ) 1995ك دمشةةق: دار الفكةةرك 1النبدةةا ك و
 .157ك4/1958ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح الكافية الشافيةك 

 .1/41بالوفياتك  يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف  (6)
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وةةةةو مضةةةةاع  الثةةةةاين وأّ ةةةةدت  ةةةةا نةةةةّص عليةةةة   يتحةةةةّدث الّصةةةةَفدي ونةةةةا عةةةةن الّنسةةةةب بى مةةةةا
 .(2)ك وقاب الّنحاة  ما نّص سيبوي   ابن ماليك وابن احلاجبك واألينوين(1)سيبوي 

واّتضةةغ أّ  الّصةةَفدي قةةد تبةة  العلمةةار فيمةةا نقلةة  عةةندم يف الّنسةةب بى حمةة وف األوبك فقةةد 
الّنسةةةب بى مضةةةاع   وافةةق سةةةيبوي ك وخةةةال  األخفةةة  يف الّنسةةةب بى َّةةيةك وأيضةةةاً وافقدةةةم يف

الثةةاينك وبعةةد كلةةي سةةيكو  احلةةديث عةةن الّنسةةب بى  ةةلٍّ مةةن املقصةةور واملمةةدود واملنقةةولك ومةةا  
 .   ا  للّصفدّي فيدا من اختياراتا

سب: سادساا 
ّ
 (:واملمدود واملنقوص، املقصور،) إىل الن

 :املقصور إلى الّنسب: أواًل
 :الثالثّي املقصور ـ أ

سبت بى املقصور الثا ّي قلبت األل  واواً فتقوب: قفةوّي ورحةوّيك وبكا ن ))قاب الّصَفدي: 
 . (3)(( وعصوّي نسبًة بى )قفاً(ك و )رحًع(ك و )عصا(

يورد الّصَفدي ونا الّنسب بى املقصور الثا يك وتقلب األل  في  واواًك وسيبوي  مل وّول أ  
ك  مةا يكو  النسب يف املقصور الثا ةّي  الّنسةب يف الربةاعيك فةا  يكةو  يف الثا ةي أي حة فا

ك واملةةَّّد علةةع مةةا أوردت الّصةةَفدي ونةةاك وعلّةةل قلةةب األلةة  الةةيت وةةي يف (4)يف الربةةاعي واخلماسةةي
ك وأوجةةب ابةةن (5)األصةةل منقلبةةة عةةن اليةةار واواًك للتمفيةة  و راويةةة اجتمةةا  اليةةارات والكسةةرات

لة  تقةرب مةن اليةارك واأللة  واليةار الورّاق ونا قلب األل  واواًك وعلّةل كلةي الوجةوب يف أّ  األ
ك فوجةةب قلةةب األلةة  بى حةةرفا  سةةا ننيك واجلمةة  بةةني سةةا نني يف  ةةاً العةةرب  ةةري مسةةتعملا

                                 
 .3/359يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (1)

ك األسةرتاباكيك حممةد بةن احلسةن. َّةرح 4/1958يُنظر: ابةن مالةيك حممةد بةن عبةد اهلل. َّةرح الكافيةة الشةافيةك   (2)
لةةةيك ك الصةةبا ك حممةةةد بةةن علةةي. حاَّةةةية الصةةبا  علةةةع َّةةرح األينةةوين أللفيةةةة ابةةن ما2/67َّةةافية ابةةن احلاجةةةبك 

(4/277.) 

 .1/41يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

 .3/353يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (4)

 .3/136يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (5)
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ك ومل خيتلةةة  الّنحةةةاة يف قلةةةب األلةةة  واواًك (1)يتحةةةر  فةةةا وتمةةة  السةةةا ننيك ووةةةو قةةةوب األنبةةةاري
لةب عنةدوم أ  آخةر املنسةوب وتبعدم الّصَفديك ومن ا د ني من أوجةب قلبدةا واواً  وتعليةل الق

 . (2)وب  سرتك واألل  ال تقبل احلر ةك فتقوب: عصويك وفتوي

 :والرباعّي الخماسّي املقصور ـ ب

فةةركا نسةةبت بى املقصةةور حةة فت ألفةة  خامسةةًة فصةةاعداًك ورابعةةًة بكا حتةةّر   ))قةةاب الّصةةَفدي: 
 ز ( .  اين ما وي في  فتقوب: حبارّيك وَّزّي نسبًة بى )حبار (ك و)َّ

وب   انت األل  رابعًة وسّكن  اين ما وي في  جال لي ح فدا وقلبدا واواً مباَّرًة لليار أو 
مفصولًة ب ل ا فتقوب: حبملّيك وحبملوّيك وحباوّي نسبًة بى حبملعك ودنميوّيك ودنيةاوّي نسةبًة بى 

 . (3(() )دنيا( واملمتار األوب
ر اخلماسةةةةّي والربةةةاعّيك فاخلماسةةةةي ومةةةا فةةةةوق تكلّةةةم الّصةةةَفدي ونةةةةا عةةةن الّنسةةةةب بى املقصةةةو 

حت ف ألف ك وتزاد يار النسب يف آخرتك ومل خيتل م ما أوردت الّصَفدي ونا عةن  ةاً الّنحةاة فقةد 
ك وعلةة حة ف األلة  يف اخلماسةي وةي طلةب (4)قاب كلي سيبوي ك واملةَّّدك والزيفشةريك و ةريوم

 . (5)اخلفةك ونص علع كلي
ا ولغ الّصةَفديك األوى: بكا  ةا  احلةرف الثةاين متحر ةاً حة فت و ا  للرباعي حالتا ك  م

األلةة ك ومل يكةةن ونةةا  خةةاف يف كلةةي عنةةد َّدةةور الّنحةةاةك وعلةةة احلةة ف يف الربةةاعي الةةة ي 
 .(6)حتر   اني  تنزيا للحر ة منزلة احلرف فك   األل  خامسة

                                 
 .374مد. أسرار العربيضةكك األنباريك عبد الرمحن بن حم535يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك   (1)

 .  44يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التبيا  يف تصري  األ ارك   (2)

 .1/41يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

ك ابةةن 3/148ك املةةَّدك حممةةد بةةن يزيةةد. املقتضةةبك 354ك355/ 3يُنظةةر: سةةيبوي ك عمةةرو بةةن عثمةةا . الكتةةابك   (4)
 .5/150ن علي. َّرح املفصلك يعي ك يعي  ب

 .  44يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التبيا  يف تصري  األ ارك   (5)

 .  44يُنظر: املصدر السابقك   (6)
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 والثانية: بكا  ا  احلرف الثاين سا ناً ففي   ا ة أوج :
ك واملمتةةار (1)احلة فك الثةةاين: قلةةب األلةة  واواًك الثالةةث: القلةةب وليةةادة األلةة  قبلدةةااألوب: 

 عند الّصَفدي وو األوب.
ك (2)واألوجةة  الثا ةةة عنةةد العلمةةار صةةحيحةة لكةةن  ةةا  األوب عنةةد سةةيبوي  وةةو أحسةةن القةةوب

األوبك ووةةو  و ةةا  أجودوةةا وأحّقدةةا اختيةةاراًك وأ ثروةةا صةةحًةك وأقر ةةا بى القيةةاس عنةةد املةةَّّد وةةو
ح ف األل ك ومن قاب يف قلب األل  واواً  ألهّنا رابعةةك فشّب  الّنسب فيدا  لدع ومغةز   ةا  

ك وأحسةندا عنةد الزيفشةريك وابةن عصةفور (4)ك وأجال ابن ج  احل فك وببةداهلا واواً (3)قول  رديئاً 
املةةةَّّد وابةةةن  ك بةةةل  ةةا  األفصةةةغ عنةةد(5)وةةو احلةةة فك وكوةةب ابةةةن يعةةي  بى أ ض األجةةةود حةة فدا

 .(7)ك وكوب ابن الصايم بى أ ض الوج  الثالث وو ألع  الوجوت(6)عقيل احل ف
وبناًر علع كلي فقد تبنّي لنةا أ  األلة  ونةا للت نيةثك وكوةب ابةن الةورّاق بى أّ  األلة  بكا  

كوةةب بليةة  َّدةةور  ك ووةةو مةةا(8) انةةت للت نيةةث يف الربةةاعي واخلماسةةي األوى حةة فدا يف النسةةب
 قال  الّنحاة يف كلي الصددك واهلل أعلم. حاة يف كلي واختارت الّصَفديك ال ي مل خيال م ماالنّ 
 :املنقوص إلى الّنسب:  ثانًيا -
 :الثالثي املنقوص ـ أ

وبكا نسةةةبت بى املنقةةةول الثا ةةةّي فلةةةيس فيةةة  بال فةةةتغ عينةةة ك وقلةةةب اليةةةار  ))قةةةاب الّصةةةَفدي: 
                                 

 .  45يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التبيا  يف تصري  األ ارك  (1)

 .352ك3/353يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

 .147ك3/148ك حممد بن يزيد. املقتضبك يُنظر: املَّد  (3)

 .136يُنظر: ابن ج ك عثما . اللم  يف العربيضةك   (4)

 .2/63ك ابن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك 5/150يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك   (5)

 .3/358.َّرح التسديلك ك ابن ماليك حممد بن عبد اهلل2/63يُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك  (6)

ك املدينةةة املنةةورة: 1ك تةةغ: ببةةراويم الصةةاعديك واللمحةةة يف َّةةرح امللحةةةيُنظةةر:  ابةةن الصةةائمك حممةةد بةةن حسةةن.   (7)
 (.681ًك )2004عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلساميةك 

 .538يُنظر: ابن الوراقك حممدبن عبد اهلل. علل النحوك   (8)



 ا الرتكيبيةالق ايا البنيوية والق اي الفصَ الث الث :

 

174 

 .(1(() ى َّجيٍّ ونديٍّ واواًك تقوب: َّجويٌّ وندويٌّ نسبًة ب
و ةا  حةديث الّصةَفدي ونةةا عةن النسةب بى املنقةول الثا ةةيك وأورد أنّة  لةيس فية  بال قلةةب 
اليار واواًك وتغري حر ة العني وتزيد يار النسبك ووو م وب سيبوي  واملَّّدك وك را أّ  عّلة القلةب 

كوةب  ك ووةو مةا(2)قلبدةا واواً ونا وي  راوية اجتمةا  اليةارات والكسةرات يف  ةري املعتةّلك أوجةب 
 .(4)ك وقد أحلق األنباري َّجي باملقصور  و عصاك ورحع(3)بلي  الّنحاة

 :والخماسّي الرباعّي املنقوص ـ ب

وبكا نسةةةةةبت بى املنقةةةةةول حةةةةة فت يةةةةةارت ب   انةةةةةت خامسةةةةةًة فصةةةةةاعداً   ))قةةةةةاب الّصةةةةةَفدي: 
قلبدةةا واواً  قولةةي: قالةةّيك  قولةةي: معمتةةدّي نسةةبًة بى معتةةداك فةةر   انةةت رابعةةًة جةةال حةة فدا و 

ك واحل ف وو املمتارك قاب الشاعر يف لغة القلب:  وقالوّي نسبًة بى قاعا
ض لرنـا      ْركري َ لرنا بِالش ر ِ سُِ لرـم يَكـن

 
     ــد ــا روِيَِّ وَال  رقــ ــدَ اطــ ــم  ع نــ  دَاره ــ

 
 

 . (5(() وقوب الناس قضوّي ليس من و ا البابك وبَّنا نسبًة بى قضا بالقصر
لّصَفدي يقوب ب ض الّنسب بى املنقول الرباعي واخلماسيك بكا  ا  رباعياً فل  وجدةا ك ونا ا

الوج  األوب: احلة ف والوجة  الثةاين: القلةب واواًك واملمتةار عنةد الّصةَفدي وةو احلة فك وقةد تبة  
سةةيبوي  يف كلةةيك والوجةة  الثةةاين عنةةد سةةيبوي  مةةن الّشةة وكك وحكةةع كلةةي ابةةن مالةةيك واملةةراديك 

طيك ولكن مل ي  رم سيبوي  كلي يف  تاب ك ولكنة  ك ةر القلةب يف احلةانوي يف قةوب اخلليةلوالسيو 
ك (6)

                                 
 .1/41ليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خ  (1)

 .3/136ك املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك 3/343يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

 .5/154ك ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك 136يُنظر: ابن ج ك عثما . اللم  يف العربيضةك   (3)

 .374مد. أسرار العربيضةك يُنظر: األنباريك عبد الرمحن بن حم  (4)

ديوا  ك والبيت لتميم بن مقبل يُنظر: ابن مقبلك تيم. 1/41يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك  (5)
 (.362ًك )1995ك بريوت: دار الشرق العريبك 1ك تغ: عزة حسنك وابن مقبل

ك 3/362الةيك حممةد بةن عبةد اهلل.َّةرح التسةديلك ك ابةن م3/341يُنظر: سيبوي ك عمرو بةن عثمةا . الكتةابك   (6)
 .6/159السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 
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 وحكع ابن عصفور الوجدنيك واستدّب باألوب: ووو ح ف اليارك بقوب الشاعر:
ــجه مـــض األعَنـــا ِ عَترَّقرهـــا   ــبع  عَجِيـ  كـر

 
     ــــوم ــــبَعَ ِ أزَيانـــــا زا  يَـــــة  زـ   لـ 

 

(1) 
ك واألجةةةود عنةةةد ابةةةن يعةةةي  (2)  الثةةةاينك لكنةةة  اختةةةار احلةةة فوالقيةةةاس عنةةةد ابةةةن جةةة  الوجةةة

 . (4)ك واملمتارك والقياس عند ابن مالي احل ف(3)احل ف
وبعةةد وةة ا  لّةة   ةةا  مةةا اختةةارت الّصةةَفدي وةةو الصةةوابك وتبةة  الّنحةةاة يف كلةةي  ألّ  أ لةةب 

ك وقةةد رأينةةةا أّ  (5(() والكثةةري حةةةاين ))علمةةار اللغةةة قةةةالوا بةة لي الةةةرأيك فدةة ا ابةةةن الّسةةراج يقةةةوب: 
 الرأي الثاين  ا  َّ وكاً عندومك واهلل أعلم.

ك بل  ا  واجباً عند األنباريك واأللوري  (6)أما يف اخلماسي  ا  احل ف فقطك عند الّنحاة
 ك فلم خيتل م  اً الّصَفدي عمضا قال  العلمارك و ا  تابعاً هلمك واهلل أعلم. (7)لطوب الكلمة

 :ملمدودا إلى الّنسب:  ثالًثا
وبكا نسةةةبت بى ممةةةدودا فةةةر   انةةةت اهلمةةةزة أصةةةليًة  قةةةرّار سةةةلمت فقلةةةت:  ))قةةةاب الّصةةةَفدي: 

                                 
ك والبيت لعلقمة بن عبدةك يُنظر: الضيبك الفضةل بةن حممةد. 2/65يُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك  (1)

 (.402ر املعارفك )ك القاورة: دا6ك تغ: أمحد َّا رك وعبد الساً وارو ك واملفضليات

 .137ك ابن ج ك عثما . اللم  يف العربيضةك 2/438يُنظر: ابن ج ك عثما . اخلصائصك   (2)

 .5/151يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك   (3)

حاَّةية اخلضةري علةع َّةرح ك اخلضريك حممةد بةن مصةطفع. 4/1942يُنظر: ابن ماليك َّرح الكافية الشافيةك   (4)
ك بةةةريوت: دار الفكةةةرك 1ك لةةةبط وتصةةةحيغ: يوسةةة  الشةةةيخ أمحةةةد البقةةةاعيك وعقيةةةل علةةةع ألفيةةةة ابةةةن مالةةةيابةةةن 

 (.3/182ًك )2003

 .66يُنظر: ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحوك   (5)

اب ك ابةةن النةةاامك حممةةد ابةةن اإلمةةاً َّةة4/1943يُنظةةر: ابةةن مالةةيك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. َّةةرح الشةةافية الكافيةةةك   (6)
 .3/727ك األينوينك علي بن حممد. علي بن حممد. َّرح األينوينك 566الدين. َّرح ابن الناامك 

ك األلوةةةريك خالةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. َّةةةرح التصةةةريغك 375يُنظةةةر: األنبةةةاريك عبةةةد الةةةرمحن بةةةن حممةةةد. أسةةةرار العربيضةةةةك   (7)
2/591. 
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 . (1(() )قرّائّي( نسبًة بى )قرّار(  ألّ  التثنية )قرّارا (
وقةوب الّصةةَفدي يف النسةةب بى املمةةدود بكا  انةةت اهلمةزة أصةةلّيةك أهنةةا ال حتةة ف  أل  التثنيةةة 

يةة  سةةيبوي ك واملةةَّّدك علةةع بّ  بقةةرارت علةةع حالةة  وةةو القيةةاس الصةةحيغك كوةةب بل )قةةرّارا (ك ووةةو مةةا
وعّلة سيبوي ك أّ  اليارات مل يكن فيدا استثقابك وأ  اهلمزة  ةري معتلّةة وال مبدلةةك و ةا  اإلبةداب 

ك وبقةةرار اهلمةةزة قةةوب أ لةةب (2)عنةةدملا جةةائزك وقةةد ك ةةر سةةيبوي  أ   ثةةرياً مةةن العةةرب قةةد أبةةدلووا
ك واألجةود (4)كوةب بلية  سةيبوي  ب ابن الّسراجك وابن عصفوراك وابن عقيلا بى مةاك وكو(3)الّنحاة

ك والّصةةَفدي يف (5)عنةةد ابةةن جةة  وةةو بقةةرار اهلمةةزةك وقةةد َّةةبددا عنةةدما تبةةدب بالّنسةةب بى  سةةار
 و ا موافقاً هلم.

وب   انةةت بةةدالً مةةن ألةة  الت نيةةث قلبةةت واواًك فتقوب:)صةةحراوّي( نسةةبًة  ))قةةاب الّصةةَفدي: 
 . (6(() بى )صحرار(  ألّ  التثنية )صحراوا (

الّصَفدي ونا يتحدث عن النو  الثاين مةن املمةدودك ووةي أ  تكةو  اهلمةزة منقلبةًة عةن ألة  
فتقلةةب واواًك ووةة ا مةةا نةةّص عليةة  الّنحةةاةك  سةةيبوي ك واملةةَّّدك وابةةن جةة ك والعكةةَّيك وابةةن مالةةيك 

 . (7)و ريومك ومل يكن ونا  خاف يف كلي

                                 
 .41ك1/42يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .3/149ك املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك 352ك3/352يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

ك ابةةةن يعةةةي ك يعةةةي  بةةةن علةةةي. َّةةةرح املفصةةةلك 377يُنظةةةر: األنبةةةاريك عبةةةد الةةةرمحن بةةةن حممةةةد. أسةةةرار العربيضةةةةك   (3)
 . 40ك 41خلطك ك ابن احلاجبك عثما  بن عمر. الشافية يف علمي التصري  وا5/155

ك 2/66ك ابةن عصةفورك علةي بةن مةؤمن. املقةربك3/67يُنظر: ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحةوك   (4)
 .3/358ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح التسديلك 

 .139ك ابن ج ك عثما . اللم ك 1/215يُنظر: ابن ج ك عثما . اخلصائصك   (5)

 .1/41ل بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خلي  (6)

ك ابةةن جةةة ك 3/149ك املةةَّدك حممةةد بةةةن يزيةةد. املقتضةةبك 3/355يُنظةةر: سةةيبوي ك عمةةرو بةةن عثمةةةا . الكتةةابك  (7)
ك ابةن 2/298ك العكةَّيك عبةد اهلل بةن احلسةني. اللبةاب يف البنةار وعلةل اإلعةرابك 138عثما . اللم  يف العربيضةك 
 .4/1951َّرح الكافية الشافيةك  ماليك حممد بن عبد اهلل.
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وب   انت منقلبًة عن أصلا أو لائدًة ل،حلاق جال فيدةا أ  تسةلمك وأ  تقلةب  ))الّصَفدي:  وقاب
 . (1(() (واواً فتقوب: ) سائيٌّ( و ) ساويٌّ( نسبًة بى ) سار(  ألّ  التثنية ) سارا ك و ساوا 

قلةةةت  سةةةائيك وبكا أردت أ  تنسةةةب بى  يةةة  ر املةةةَّّد أنّةةةي بكا أردت أ  تنسةةةب بى  سةةةار ا
ك وكوةةةب (2)سةةةاوا ( قلةةةت  سةةةاوّيك والّنسةةةب عنةةةدت بكسةةةاوي أجةةةود مةةةن أ م تقولةةة  يف قةةةرار) 

ك وب لي  ا  الّنسب يف  سارا بكسائيك و ساوّي عنةد (3)الّنحاس بى أ  اجلمي  أجال  ساوي
 نقل  الّصَفديك واهلل أعلم. الّنحاة أَّ ك ووو ما
بةةةت اهلمةةةزة واواً فقلةةةت: مةةةاويٌّك وبكا نسةةةبمت بى مثةةةل )مةةةارك وَّةةةار( قل ))وقةةةاب الّصةةةَفدي: 

 وَّاويٌّك والقصيدة ياويةك وقاب الراجز:
 الر يَنَفرــــــ   الشََّــــــاوِيََّ ْ يَهَــــــا  َــــــاتن   

 
    ــ ــار    وَالر أدَاتنــــــــــــ  (( وَالر ز مَــــــــــــ

 

(4) 
ك وكوةب بى (5)و ا  عند سيبوي ك وابن يعي  القياس َّائيك بكا أردت أ  تسةّمي بة  رجةاً 

ك (7)ك وقةاب ابةن الّسةراج يف مةار: مةائيك ومةاوي(6)جةود عنةدت َّةائيمثل كلةي ابةن احلاجةبك واأل
 .(8)وكوب ابن مالي أّ  املسمو  يف مثل و ا قلب اهلمزة واواً 

وتوافق الّصَفدي م  الّنحاة يف النسةب بى َّةار ومةارك وقةد قةاب بعضةدم بشةائي فقةط وقةاب 
ي وةو األصةغ  ألّ  سةيبوي  كوب بلي  سةيبوي  وةو مةا أوردت الّصةَفد بعضدم بالوجدنيك ولكن ما
 ك ر القياسك واهلل أعلم.

                                 
 .1/42يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .149ك 3/87يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (2)

 .192يُنظر: النحاسك أمحد بن حممد. صناعة الكتابك   (3)

لبيت ملبشر بن و يل الشمميك يُنظر: ابن منظورك ك ا1/42يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)
 .13/510لسا  العربك حرف اهلارك فصل الشني املعجم ك 

 .5/156ك ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك 3/367يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (5)

 .57/ 3يُنظر: األسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك   (6)

 .3/79يُنظر: ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحوك   (7)

 .4/1952يُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح الكافية الشافيةك   (8)
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وبكا نسةةةبت بى )َّةةةقاوة( و ةةةوت ممةةةا آخةةةرت واو سةةةاملًة بعةةةد ألةةة ك و ةةة ا  ))وقةةةاب الّصةةةَفدي: 
 . (1(() )سقاية(ك و)حوماليا( مما اليار في   ري  الثة قلت:)َّقاويٌّ(ك و)سقائي( و)حوالويٌّ(

ني: األوب: سةقائيك فكانةت اإللةافة عنةدت وقد قاب بشقاوي سيبوي ك وقةاب يف سةقاية وجدة
لسقار  وعّلل كلي ب ّني بكا الفت بليدا ح فت اهلةار ولةن تبقةع اليةار علةع حاهلةا بعةد األلة  

ك واجلميةةة   ةةةا  علةةةع (2)ف بةةةدلت ملةةةزةك أمةةةا الثةةةاين: سةةةقاويك و انةةةت حواليةةةا عنةةةدت  نزلةةةة سةةةقاية
 . (3)ك رت سيبوي  ما

اً للّنحاة لكّن  مل ية  ر أّ  لسةقاية وجدةني يف الّنسةب بةل و  ا  ا  قوب الّصَفدي ونا موافق
 ك ر وجداً واحداًك ر ا أنّ  ير  صحة و ا الرأي فقطك واهلل أعلم. 

واّتضةةةغ لنةةةا بعةةةد احلةةةديث عةةةن الّنسةةةب بى املنقةةةول واملقصةةةور واملمةةةدودك موافقةةةة الّصةةةَفدي 
ة يف الّنسةةب علةةع ول ]فُةَعيملةةة للّنحةةاة يف كلةةيك وبةة لي فرننةةا نتسةةارب وةةل وافةةق الّصةةَفدي الّنحةةا
 وَفِعيملة[ و]فُةَعيملك َفِعيمل[؟ك وس حتدث عن كلي يف الفقمرة التالية:

لة: ]األربعة األوزان إىل النسبة: سابعاا 
ْ
ي
َ
ع
ُ
لة ف

ْ
ع ي
َ
ل،] و[ وف

ْ
ي
َ
ع
ُ
ل ف

ْ
ع ي
َ
 [:ف

 (.وَفِعْيلة ُفَعْيلة) وزن إلى الّنسب ـ أ
فُةَعيلةة ( بضةم الفةار وفةتغ العةني  ةري مضةّع  ب   ا  االسم املنسوب بلية  علةع ول  )  -1

وبكا نسةةةةةةةبت بى ول  )فُةَعيملةةةةةةةة( فتحةةةةةةةت يةةةةةةةارتك وحةةةةةةة فت عينةةةةةةة   ))العةةةةةةةنيك يقةةةةةةةوب الّصةةةةةةةَفدي: 
فتقةةةوب:)جد ٌّك ومةةةزينٌّ( نسةةةبًة بى )جدينةةةةك ومزينةةةة(ك وَّةةة ض مةةةن وةةة ا رديةةة ك وعمةةةريي نسةةةبًة بى 

 . (4(() ردينةك وعمرية

                                 
 .1/41يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .349ك350ك3/351يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

ك ابةةةن مالةةةيك حممةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. َّةةةرح الكافيةةةة 5/156: ابةةةن يعةةةي ك يعةةةي  بةةةن علةةةي. َّةةةرح املفصةةةلك يُنظةةةر  (3)
الةرمحن  ك السةيوطيك عبةد3/310ك اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّةافية ابةن احلاجةبك 4/1952الشافيةك 

 .168ك6/169بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 

 .1/42بالوفياتك  يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف  (4)
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ك بال أّ  الرلةةةةي علّةةةةل حةةةة ف اليةةةةار ونةةةةاك وقةةةةاب: (1)حةةةةاةك ةةةةرت النّ  وكوةةةةب الّصةةةةَفدي بى مةةةةا
ك (2(() وحي ف اليار من فعيملة  ري مضاعفةك  و: جدّ  يف: جديمنة ...  فرقا بيندا وبني فعيمل ))

وعلةةل الرلةةي حةة ف اليةةار ونةةا أ  فعةةياك وفعةةيا قريبةةا  مةةن البنةةار الثا ةةيك فلةةو مل حتةة ف وةة ت 
أ ثر حروفدماك ولو لادت الكلمة علع و ت البنية فا حتة فك  اليار الستوى الكسر واليار علع

ك والسةةر عنةةد  حيةةل يف (3)ألهنةةا حينئةة ا تكةةو   قيلةةةك فةةا يسةةتثقل الثقةةل العةةارع بسةةبب النسةةب
 . (4)و ا احل ف وو التمفي 

بكا  ةا  االسةم املنسةوب بلية  علةع ول  ) َفِعيلةةة ( بفةتغ الفةار و سةر العةني  ةا  االسةةم  -2
وبكا نسةبت  )) أو معتّلدا )  انيةة ورابعةة ( مةن جةنسا واحةدا يقةوب الّصةَفدي ونةا: مضاع  العني

بى مةةةا وةةةو مضةةةاع  بى مثةةةل )جليلةةةة(ك و)طويلةةةة( مل حتةةة ف اليةةةار  ألنّةةةي لةةةو حةةة فت قلةةةت: 
 .(5(() )جلليٌّك وطويلٌّ(ك و ا  مستثقاً فّي التضعي ك والّصواب أ م تقوب: )جليليٌّك وطويلي(

ك ومل يكةن للّصةفدي يف النسةب (6)ى كلي  ابن جّ ك وابن مالةيك و ةريوموكوب الّنحاة ب
ةعي  أي اخةتافا مة  الّنحةاةك بةل  ةا   امة  موافقةاً هلةمك  ةعي  أو بالّتضم بى فعيلةة مةن  ةري تضم

 والّصواب عندت أ م تقوب:)جليليٌّك وطويلي(ك واهلل أعلم.
                                 

ك 3/72ك ابن السراجك حممد بن سدل. األصةوب يف النحةوك 3/339يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (1)
ك 4/1944ك ابةةةن مالةةةيك حممةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. َّةةةرح الكافيةةةة الشةةةافيةك 1/118ابةةةن جةةة ك عثمةةةا . اخلصةةةائصك 

 .2/81الغايي ك مصطفع بن حممد. جام  الدروس العربيضةك 

ك 1ك تةغ: عبةد املقصةود حممةد عبةد املقصةودك وَّةرح َّةافية ابةن احلاجةبيُنظر: حسن بن حممدك )ر ن الةدين(.   (2)
 (.375ًك )2004القاورة: مكتبة الثقافة الدينيةك 

 .  2/20يُنظر: اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك   (3)

 .  40يف تصري  األ ارك يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التبيا    (4)

 .1/42يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (5)

ك ابةن 208ك ابن ج ك عثما . اللمة  يف العربيضةةك 3/72يُنظر: ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحوك  (6)
لةةةةةرمحن. َّةةةةرح ابةةةةةن ك ابةةةةن عقيةةةةةلك عبةةةةد اهلل بةةةةةن عبةةةةد ا317ك2/318عصةةةةفورك علةةةةةي بةةةةن مةةةةةؤمن. َّةةةةرح اجلمةةةةةلك 

 .2/485عقيلك
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 :بشرطني مشروط وُفَعْيلة َفِعْيلة، في الحذف أن القول ويمكن

أال تكةةةو  العةةةني معتلةةةةة والةةةاً صةةةحيحةك وكلةةةي بةةةة   تكةةةو  العةةةني حرفةةةةاً  الشدددرأل األول:
صةةحيحاًك أو تكةةو  حةةرف علةةة وةةي والةةاًك  مةةا يف حنيفةةةك وأمةةا بكا  انةةت العةةني حةةرف علةةة 
والةةاً حةةرف صةةحيغك  مةةا يف طويلةةةك فةةا حتةة ف اليةةار مةةن فعيلةةةك وبكا حةة فنا صةةارت طةةويلك 

اً لتحر دا وانفتاح ما قبلدا فيكثر التغيريك وتصبغ الكلمة بعيدة عن األصةلك فيلًز قلب العني ألف
 وو ا الشرو خال بَفِعيملة دو  فُةَعيملة.

أ  ال يكةةةو  مضةةةّعفاًك مثةةةل جليلةةةةك وَّةةةديدةك فةةةا  ةةة ف ونةةةا الجتمةةةا   الشدددرأل الثددداني:
 .(1)مثا ك وبقارملا دو  بد اً في   قلك ويف بد امدما تغري عن األصل

 ( :وفعيل فعيل،) وزن إلى لّنسبا ـ ب
وبكا نسةبت بى فعيةلك وفعيةل بفةتغ الفةار و سةر العةنيك  ))يقوب الّصَفدي يف فعيةلك وفعيةل: 

ولم الفار وفتغ العةني يف الثةاين  انةا صةحيحي الةاً فةاملطّرد يف النسةبة بليدمةا عقيلةيك وعقيلةي 
ر وفتحدةةةةا تقةةةةوب:  قفةةةةي نسةةةةبة بى عقيةةةةلك وعقيةةةةل وقةةةةد يقةةةةاب فيدمةةةةا فعيلةةةةي وفعلةةةةي بضةةةةم الفةةةةا

 . (2(() وو يل
وتكلةةم الّصةةةَفدي عةةةن الّنسةةةب املطّةةةرد فيمةةةا ولنةةة  فعيةةةلك وفعيةةةلك ووةةةو أ  تبقةةةي لفظدةةةا علةةةع 
ك وأّ حيّةةةةةا ك  حالةةةةة ك ومل يكةةةةةن ونةةةةةا يفالفةةةةةاً ملةةةةةا نّصةةةةة  الّنحةةةةةاة يف كلةةةةةي  سةةةةةيبوي ك وابةةةةةن مالةةةةةيا

وعدمة  عنةدت بةاجلوالك قياسةاً ك و ا  القياس عند املَّد علع مةا  ة  لكثرتة ك احلة ف (3)واأللوري
ك (4(() بهنةةةا لغةةةة حجةةةال وهتامةةةة ))مطةةةرداًك ووافقةةة  السةةةريايف يف فعيةةةل لكثةةةرة احلةةة ف فيةةة ك وقةةةاب: 

 أعلم. واهلل
                                 

 .41ك42يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التبيا  يف تصري  األ ارك   (1)

 .1/42يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

ابةةةن مالةةةيك حمّمةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. َّةةةرح الكافيةةةة الشةةةافيةك  3/335يُنظةةةر: سةةةيبوي ك عمةةةرو بةةةن عثمةةةا . الكتةةةابك   (3)
ك أبةةةةو حيةةةةا ك حممةةةةد بةةةةن يوسةةةة . ارتشةةةةاف 2/597ك األلوةةةةريك خالةةةةد بةةةةن عبةةةةد اهلل. َّةةةةرح التصةةةةريغك 4/1944

 .2/241ك الدقرك عبد الغ . معجم القواعد العربيضةك 2/616الضربك 

 .  2/133يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (4)
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وقد تبنّي بعد احلةديث عةن الّنسةب بى ]َفِعيملةة وفُةَعيملةة[ و]َفِعيمةلك فُةَعيمةل[ك وتتبة  آرار العلمةار 
 خيةةةالفمدم بشةةةيرك وسةةة تكلم بعةةةد وةةة ا عةةةن الّنسةةةب بى يف كلةةةيك أّ  الّصةةةَفدي تبةةة  العلمةةةار ومل

 آخرت تار الت نيثك وما مد  موافقة الّصَفدي لكاً الّنحاة يف كلي. ما

سب: ثامناا 
ّ
 :التأنيث تاء آخره ما إىل الن

وبكا نسبمت بى املؤّنث ومل يكن علع و ا الول  ح فت التار أين وقعةت  ))يقوب الّصَفدي: 
ةةرةك وعجةةولةك فتقةةوب طلحةةي ومّكةةي وب ةةري وعجةةولي وسةةفرمجلي نسةةبًة بى طلمحةةة ومّكةةة والمبصم صم
 . (1(()  ا  علع ول  فعيلة بفتغ الفار دروم خليفيت نسبًة بى اخلليفة وسفرجلة. اللدم بال ما

ةريك والّصةَفدي ونةا  و ام  موافق ملا قال  الّنحةاة ونّصةوا علية ك بال أّ  اخةتافدم  ةا  يف بصم
ة الفار يف بصريك فالّنحاة والّصرفيو  قةالوا بةالفتغك والكسةرك ولكةّن الفةتغ مل يولغ ماوي عام

ك وسةنر  كلةي عنةد الّصةَفدي يف الّنسةب بى (2)أجودك بل بّ  بعضدم اعتَّ الكسةر مةن الشة وك
 ري قياسك ولعل و ا بنّي لنا أ  الّصَفدي  ا  يريدوا بالفتغك ألنّ  أورد الشاك مندةا ونةا ك واهلل 

 حيل أ  سةر حة ف التةار لةزًو وقوعدةا حشةواً بةني االسةم واليةار املشةدضدة ووةي يف   أعلمك وك ر
ك وس  مل احلديث يف الّنسب يف الفقمرة التالية موّلةحًة (3)األصل ال تق  حشواًك ويف كلي  قل

قال  الّصَفدي يف الّنسب بى املمتًو بيارا مشّددةاك وتتّب  آرار العلمةار يف كلةي ومعرفةة موافقةة  ما
 رأي الّصَفدي هلؤالر العلمار. 

سب: تاسعاا 
ّ
دة بياء املختوم إىل الن

ّ
 :مشد

حيتمةةل النسةةب بى املمتةةًو بيةةار مشةةددة عةةدة تغةةرياتك ووةة ت التغةةريات ختتلةة  تبعةةاً لولةة  
ك (4)اليةةةةةارك أل  اليةةةةةار بمةةةةةا أ  تكةةةةةو  مسةةةةةبوقة  ةةةةةرف واحةةةةةدك أو  ةةةةةرفنيك أو بثا ةةةةةةك أو بةةةةة  ثر

                                 
 .1/42يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

ك ابةةن 137ك3/146ك املةةَّدك حممةةد بةةن يزيةةد. املقتضةةبك 3/341يُنظةةر: سةةيبوي ك عمةةرو بةةن عثمةةا . الكتةةابك   (2)
ك ابةةن 544ك ابةةن الةةوراقك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. علةةل النحةةوك 3/68السةةراجك حممةةد بةةن سةةدل. األصةةوب يف النحةةوك 

 . 161اللغة العربيضةك  ك األفغاينك سعيد. املوجز يف قواعد209ج ك عثما . اللم  يف العربيضةك 

 .  37يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التيبا  يف تصري  األ ارك   (3)

 . 52يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التبيا  يف تصري  األ ارك   (4)
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ر ب   انت رابعة فما فوقك وونةا  وجدةا  ا نةا  يف الّنسةب بى وس خّص احلديث عندا عن اليا
ما آخرت يار مشّددةك ب   انت رابعة فما فوقك األوب: ح ف اليارك والثاين: فةتغ العةنيك وقلةب 

 اليار الثضانية واواً.

بكا نسةةةبمت بى مةةةا آخةةةرت يةةةار  يةةةار الّنسةةةب فةةةر   انةةةت رابعةةةة فصةةةاعداً  ))يقةةةوب الّصةةةَفدي: 
ولعدا يار الّنسبك فتقوب: َّافعّي يف الّنسبة بى الشافعّيك و ة ا تفعةل يف  ةو ح فت وجعل م

مرمي يف األصغ م   و   ةاين يائة   ةري لائةدةك ومةن العةرب مةن حية ف أوب يائية  ويقلةب الثانيةة 
 . (1(() واواً بعد فتغ العني فيقوب: مرموّيك وَّفعويّ 

ك يقةةوب: مرمةةويك وكوةةب بى مثةةل وكوةةب سةةيبوي  بى الةةوجدنيك وأورد أّ  مةةن قةةاب حةةانويّ 
ك (3)ك والصحيغ عند ابن جّ  قلبدا واواًك يف مرمويك م  جوال احلة ف أيضةاً (2)كلي ابن الّسراج

ك ومل يفةةرق املةةرادي بةةني يةةار (4)وَّةةّ  عنةةد ابةةن مالةةي والسةةيوطي قلبدةةا واواً يف مرمةةويك وَّةةفعوي
ات لائةدتا   شةافعّيك وبةني مةا بحةد  ال فرق يف كلي بني ما يار ))َّافعّي وال يار مرميك وقاب: 

ياري  أصلية  مرميك و ا وو األفصغك وفّصل بعا العربك فقاب يف املرمةي: مرمةوي  أل   ةاين 
ك وير  ابن عقيل أ  القلب لغةة قليلةةك واملمتار وو احل فك سوار  انت اليار (5(() يار ب  أصلية
غ أي رأي مندمةةا و  نةة  يةةر   ةةا يةةرات سةةيبوي  ك وأورد الّصةةَفدي الةةوجدني ومل يةةرجّ (6)لائةةدتني أو ال

 وَّدورت يف كليك واهلل أعلم.
ةةةرة التاليةةةة فسةةةيكو  احلةةةديث عةةةن الّنسةةةب املرّ ةةةبك ومةةةا  ةةةا  اختيةةةار الّصةةةَفدي يف  أّمةةةا الفقم

 الّنسب؟ كلي
                                 

 .1/43يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 ك3/66ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحوك  ك3/346يُنظر سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

 .136يُنظر: ابن ج ك عثما . اللم  يف العربيضةك   (3)

ك السةةيوطيك عبةةد الةةرمحن جةةاب الةةدين. 4/1939يُنظةةر ابةةن مالةةيك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. َّةةرح الكافيةةة الشةةافيةك   (4)
ك القةةةاورة: مكتبةةةة الةةةرتاثك 3مك وعلةةةي البجةةةاويك وك تةةةغ: حممةةةد املةةةوى بةةةيك وحممةةةد ببةةةراوياملزوةةةر يف علةةةًو اللغةةةة

(2/253.) 

 (.3/1451يُنظر: املراديك حسن بن قاسم. توليغ املقاصد واملسالي بشرح ألفية ابن ماليك )  (5)

 2/454يُنظر ابن عقيلك َّرح ابن عقيلك   (6)
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سب: عاشراا 
ّ
ب إىل الن

ّ
 :املرك

 .فعلية جملة تركيب املرّكب إلى الّنسب ـ 1
بت بى مرّ ةةب فةةةر   ةةةا  املرّ ةةةب َّلةةًة فعليةةةة نسةةةبت بى صةةةدر وبكا نسةةة ))يقةةوب الّصةةةَفدي: 

 . (1(() اجلملةك وقلت: )ت ّبطيٌّك وبرقيٌّك و نيتٌّ و ويّن( نسبًة بى )ت ّبط َّراًك وبرق  رتك و نت(
يسةةتفاد مةةن الةةنص السةةابق أّ  الّنسةةب ب م  ةةا  مرّ بةةاً َّلةةًة فعليةةًةك فرنّةةي تنسةةب بى صةةدر 

ك وابةةن (2)لةةيك ويقةةوب يف  ةةوين أنّةة  مسةةمو  عةةن العةةربك ووةةو األقةةيساجلملةةةك وسةةيبوي  يقةةوب ك
قالةةة  أبةةةوعمر اجلرمةةةي يف الّنسةةةب بى ) نةةةت( بةةة ّ  قومةةةاً يقولةةةو   نةةةيّتك وأّ  أبةةةا  الّسةةةراج يةةةورد مةةةا

ك والسةةيوطي يقةةوب (4)ك ويةةر  أبةةو حيّةةا ك أّ  مةةن قةةاب  نةةيّتك فدةةو َّةةاك(3)العبةةاس يةةر  أنةة  خطةة 
 :(5)يت يف الشعر أ ثرك  قوب الشاعربالوجدني يف  نتك وت يت  ن

ْربرصَــــــبَ ر كنتيصــــــا وأرصَــــــبَ َر   
ــا  عاجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(6) 
 وقاب آخر:

 سِاا مَـــــا كننَـــــرَ م ل ترم ســـــاً لقنـــــوت     
 

   ــــــنَ ّ ي  يـــــــب ــــــا ترصَـــــــري  بكـن  ْرلـر
 

(7) 
وقةةةد قةةةاب الّصةةةَفدي بةةةالوجدنيك يف  نةةةتك و  نّةةة  يةةةر  بصةةةحتدماك واهلل أعلةةةمك وقةةةد حةةة ف 

أل  الثقةةل منةة  نشةة ك فةةركا نسةةب بى املر ةةب دو  حةة ف اللداد  قةةاً بيةةار العجةةز وبقةةي الصةةدر  

                                 
 .1/42يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .3/377وي ك عمرو بن عثما . الكتابك يُنظر: سيب  (2)

 .3/70يُنظر: ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحوك   (3)

 .2/600يُنظر: أبو حيا ك حممد بن يوس . االرتشافك   (4)

 . 6/156يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك   (5)

الدرر اللوامة  علةع ملة  ك والشنقيطيك أمحد بن األمني. 3/395ام ك البيت ل عشعك يُنظر: السيوطيك مل  اهلو   (6)
(ك 2/551ًك )1999ك ول  حواَّي : حممد عيو  السودك بريوت: دار الكتب العلميةك اهلوام  َّرح َّ  اجلوام 

 وليس يف ديوان .

 .3/395البيت با نسبة يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك   (7)
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 .(1)النسبك و ا  اآلخر وو موطن التغيري
 .إضافة تركيب املركب إلى الّنسب ـ 2

ب م  ةةا  املرّ ةةب مضةةافاً ومضةةافاً بليةة ك واألوب يتعةةّرف بالثةةاين نسةةبت  ))يقةةوب الّصةةَفدي: أمةةا 
كريٌّك ولبةةرييٌّك و راعةةيٌّ( نسةةبًة بى )أيب بكةةرك وابةةن الةةزبريك بى الثةةاينك وحةة فت األوب  قولةةي:)ب

 وابن  را ( .
وب   انا قد جعا  نزلة )ليد( ومل يقصد تعرية  األوب بالثةاين نسةبت بليدمةا بصةيغةا رباعيةة 
منحوتةةةةا مندمةةةا أي مرّ بةةةةك وكلةةةي مسةةةمو ة  ةةةري مقةةةيس  قولي:)عبمةةةدريٌّك وعبقسةةةيٌّك وعبشةةةميٌّ 

بى )عبةد الةدارك وعبةد قةيسك وعبةد ينةسك وحضةرموت( بال أ  خفةت التباسةاً وحضرميٌّ( نسةبًة 
ةبة بى  ةل  يف مثل امرير القيسك وعبد مناف فرّني تقوب: )امرئّي ومنايفّ (ك وأجال اجلرمي الّنسم

 . (2(() من اجلزرين فتقوب: )حضري أو مويت(
األوب يتعةرف بالثةاينك يكةو   والّنسب بى املر ب تر يباً بلافياًك فعلع لةربني األوب: وةو أ ّ 

الّنسةةب بى الثةةاينك وحيةة ف األوبك والثةةاين: ب   ةةا  املر ةةب علمةةاً  نزلةةة ليةةدك ومل يتعةةّرف األوب 
بالثةاينك يكةو  الّنسةب بليدمةا بصةيغة رباعيةة منحوتةةك فةركا خفةت االلتبةاس نسةبت بى الثةاين يف 

ك وبى األّوب يف امرف القيسك وك ر الّصةَفدي أ   اجلامةي أجةال الّنسةبة بى اجلةزرينك عبد منافا
سة لت اخلليةل عةن قةوهلم يف  ))وقاب سةيبوي  يف حديثة  عةن الّنسةب املرّ ةب مضةافاً ومضةافاً بلية : 

عبد منافا منايفٌّ فقاب: أّما القيةاس فكمةا ك ةرت لةيك بال أهّنةم قةالوا منةايفٌّ يفافةة االلتبةاسك ولةو 
ك وقةةةد قةةةاب العلمةةةار مةةةا قةةةاب (3(() اويةةةة االلتبةةةاسفعةةةل كلةةةي  ةةةا جعةةةل ا ةةةاً مةةةن َّةةةيئني جةةةال  لكر 

ك وأجةال املةَّّد الةوجدني يف جعلة   نزلةة ليةداك لكةن (4)سيبوي ك  ةابن مالةيك وابةن النةاامك و ريملةا
                                 

 .  70يُنظر:  حيلك أمحد بن حسن. التبيا  يف تصري  األ ارك   (1)

 .1/43يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .3/376يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (3)

ابةةن اإلمةةاً َّةةاب ك وابةةن النةةاامك حممةةد 4/1953يُنظةةر: ابةةن مالةةيك حمّمةةد بةةن عبةةد اهلل. َّةةرح الكافيةةة الّشةةافية   (4)
ك واألينةوينك 2/73ك واإلسةرتاباكيك حممةد بةن احلسةن. َّةرح َّةافية ابةن احلاجةبك 569الدين. َّةرح ابةن النّةاامك 

ك والسةةةيوطيك 2/332ك واأللوةةةريك خالةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. َّةةةرح الّتصةةةريغ 4/191علةةةي بةةةن حممةةةد. َّةةةرح األينةةةويّن 
 ك.6/157الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام   عبد
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ك والّصةةَفدي ك ةةر الوجةةوت الةةيت وردت يف وةة ا الّنسةةبك  (1)الصةةحيغ عنةةدت وةةو الّنسةةب بى األوب
ب بليةةة  سةةيبوي  يف أّ  الصةةحيغ يف الّنسةةةب بى كوةة   نّةة  يةةر  بصةةحتداك والةةةراجغ يف نظةةري مةةا

 ا  مر باً وقد  ا  علمةاً  نزلةة ليةدك ومل يتعةرف األوب بالثةاينك وةو الّنسةب بى األوب بصةيغة  ما
ك ةةرت اخلليةةل  رباعيةةة منحوتةةةك  ألنّةة  وةةو القيةةاس عنةةد سةةيبوي ك واخلليةةلك واملةةَّّدك ر ةةم صةةحة مةةا

 ا  علع القياس وو أوىك واهلل أعلم.   واملَّّد يف  راوية االلتباسك لكن ما
 . مزجيًا تركيبًا املركب إلى الّنسب ـ 3

فتقةةةوب: وب   ةةةا  املرّ ةةةب تر يةةةب مةةةزجا فعلةةةت بةةة   القسةةةم األوبك  ))وقةةةاب عنةةة  الّصةةةَفدي: 
)بعملةةةيٌّك ومعمةةةديٌّك ورسةةةّي( نسةةةبًة بى )بعلبةةةيك ومعةةةدي  ةةةربك ورسةةةة عشةةةر( وقةةةايل نسةةةبة بى 

 ينسب بليدما قاب الشاعر: )قايل قا(ك ومندم من
ـــــــــــــجِية    ـــــــــةً ه رَمـ  ـــهَا رَام يَّـَ ــــــــ  ترجَوََّجَتـن

 
   بِفر َِ ال ي ي أعَطر  األم ريَ م ضَ الـرَزق )) 

 

(2) 
فقةةد جعةةل الّصةةَفدي الّنسةةبة ونةةا  الّنسةةبة يف املر ةةب َّلةةة فعليةةةك بةة   تنسةةب بى صةةدر اجلملةةةك 

 ةر أنّة   ة  مةن العةرب مةن يقةوب: بعلبكةيك و انةت معةد يكةرب كوب بلي  سيبوي ك وك  و ا  و ا ما
عنةةدت فيةة  لغةةاتك األوى: مةةندم مةةن يقةةوب: معةةد يكةةربا فيضةةي ك الثانيةةة: معةةد يكةةرب فيضةةي  وال 
يصرفك وعل  رب ا ةاً مؤنثةاًك الثالثةة: معةد يكةرب فيجعلة  ا ةاً واحةداًك وقةد قةاب الّصةَفدي بالثالثةة 

 :الّنحاة يف الّنسب بى املرّ ب املزجي أَّلدا يف اآليت فقطك وونا   ا ة أوج  ك روا
أ م ينسةةب بى الّصةةدر والعجةةز  ليدمةةا  فيقةةاب: )بعلةةّي بكةةّي(ك وقةةد أجةةالت َّاعةةة   األّول:

 مندم أبو حام الّسجستايّن.
 أ م ينسب بى َّي  املرّ ب من  ري ح فا بكا خّ  الّلفظ   و: )بعلبكّي( . الثّاني:
يب  من املرّ ب اسمة علع ول  )فعملل( وينسب بلي    و: )حضرمّي(أ م  الثّالث:

(3)  

                                 
 .3/143ظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك يُن  (1)

ك والبيةةت بةةا نسةةبة يُنظةةر: ابةةن سةةيدتك املمصةةصك  1/43يُنظةةر: الّصةةَفديك خليةةل بةةن أيبةةي. الةةوايف بالوفيةةاتك   (2)
 .4/162 تاب املثنياتك 

 .2/679يُنظر: ابن الصائمك حممد بن حسن. اللمحة يف َّرح امللحةك   (3)
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ك والوج  األوب وو القيةاس يف نظةريك ألّ  سةيبوي   ة  الوجةوت (1)والوجدا  األخريا  َّاّكا 
 الباقية من العربك وقاب الّنحاة يف الوجدني األخريين بالش وكك واهلل أعلم.

ب بى املر بةات  ة ف جةزرا مندةا   راويةة اسةتثقاب ليةادة وبناًر علع و ا  ّل  فقد  ا  الّنسة
حةةةةرف الّنسةةةةبك لثقلةةةة ك و قةةةةل الرت يةةةةبك و ةةةةا  احلةةةة ف يف الثةةةةاين دو  األوب  ألّ  الثقةةةةل ينشةةةة  

 ك وو ا وو الّصوابك واهلل أعلم.(2)من 
قال  الّصَفدي يف الّنسب بى اجلم ك ووةل وافةق العلمةار  وس طرح بعد الّنسب بى املرّ ب ما

  رأي  أً أنّ  استقّل برأيا حمايدا.يف

سب: عاشراا 
ّ
 :اجلمع إىل الن

اعلةم أنّةي بكا ألةفت بى َّية   ))ي  ر سيبوي  يف الّنسب بى اجلم  قاعدًة عامةًةك ويقةوب: 
أبةةداً فرنّةةي توقةة  اإللةةافة علةةع واحةةدت الةة ي  سةةر عليةة   ليفةةرق بينةة  بكا  ةةا  ا ةةاً لشةةير واحةةدا 

 .(3(() اجلمي  وبين  بكا مل تردم ب  بال
والّصَفدي يف حديث  عن الّنسب بى اجلم  حتدث عةن الّنسةب بى َّة  التكسةريك والّنسةب 

ك والّنسب بى اجلم  السامل.   بى أبنار فارسا
 تكسري جمع ـ أ

بكا نسبت بى  مو  فر   ا  َّ  تكسريا ومل يكن ل   ))يقوب ابن أيبي وي و ا الّنسب: 
 بيد ويناميط قلت عباديدي ويناطيطي.واحداً من لفظ  مثل: عبا

فةةةر   ةةةا  للجمةةة  واحةةةدة مةةةن لفظةةة  ومل يكةةةن باقيةةةاً علةةةع َّعيتةةة  قلةةةت: أَّنةةةاري وأنصةةةاريك 
 ومدائ  وووالين نسبًة بى األَّنار واألنصار واملدائن وووال .

                                 
ك وابةن النةاامك حممةد ابةن اإلمةاً 72ك 2/71مةد بةن احلسةن. َّةرح َّةافية ابةن احلاجةبك يُنظر: اإلسةرتاباكيك حم  (1)

ك والسةةيوطيك عبةةد 2/332ك واأللوةةريك خالةةد بةةن عبةةد اهلل. َّةةرح الّتصةةريغ 801محةةاب الةةدين. َّةةرح ابةةن النّةةاام 
 .4/189ك واألينوينك علي بن حممد. َّرح األينويّن 6/155الرمحن بن أيب بكر. اهلم  

 .72ك 2/71ر: اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك يُنظ  (2)

 .3/378يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (3)
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وب   ةةةةا  باقيةةةةاً علةةةةةع َّعيتةةةة  نسةةةةةبت بى واحةةةةدة فقلةةةةت: )فرلةةةةةيٌّ(ك و)رجلةةةةيٌّ( نسةةةةةبًة بى 
 الرجاب وقد جار يف الشعر َّاكاً قوب القائل:الفرائاك و 

ــ       ــي  ا نلنــــ ــ ِ ك البــــ ــوَّ  نا رل ــــ  مشــــ
 

 
ةةةةبًة بى  ةةةةاب . ولعةةةةم اخلليةةةةل أّ   ةةةةو مسةةةةمعي يف املسةةةةامعة ومدلّةةةةيّب يف  القيةةةةاس  لةةةةيّب نسم

 املدالبة. 
فةةر   ةةا  ال واحةةد لةة  نسةةبت بليةة   قولةةي نفةةرّي روطةةّي نسةةبًة بى نفةةر روةةطك فةةر م َّعةةت 

 ا  علي  فتقوب يف أنفار نفريك ويف أقواً قةومّيك ويف نسةوة ونسةار نسةويك  ددمت  بى مااجلم  ر 
يقة   وتقوب يف حماسةن وأعةراب حماسةّ  وأعةرايّب ألنّةي لةو قلةت عةريب لتغةري املعة  أل  األعةرايب ال

 .(1(() بال علع البدويك والعريب ليس   لي
 سري ووو:وّلغ الّصَفدي يف و ا النص الّنسب بى َّ  التك

 ب  مل يكن ل  مفرداً من لفظ ك فالّنسب ل  علع صيغت . أواًل:
 ب   ا  ل  مفرداً من لفظ   ا  علع حالتني: ثانياً :

 أ ة ال يكو  باقياً علع َّعيت ك فالّنسب يكو  علع اجلم ك  و: أَّناري نسبة بى األَّنار.

 و: فرلي نسبة بى فرائا.ب ة يكو  باقياً علع َّعيت  فالّنسب يكو  للواحد من ك  
  أورد مةةةا جةةةار َّةةةاكاً يف َّةةة  التكسةةةري يف قةةةوب الشةةةاعر:  ةةةايّبك والقيةةةاس  لةةةيّبك   رجةةة  
للحةةديث عةةن الّنسةةب ب  مل يكةةن لةة  واحةةد مةةن لفظةة ك وَّعةةت َّعةة  أردت اإللةةافة بليةة  رددتةة  

صةةةد بةةة  بى مةةةا  ةةةا  عليةةة  قبةةةل اجلمةةة ك وقةةةد ولةةةغ الّصةةةَفدي عةةةدً القةةةوب يف الّنسةةةب بعةةةريب تق
 األعرايبك أل  كلي قد يؤدي بى تغري املع .

نقل  الّصَفدي عندمك ويورد قوب اخلليل أيضةاً يف مسةمعيك و ةا  قةوب  فد ا سيبوي  يقوب ما
اخلليةةل يف وةة ا اجلمةة  وةةو القيةةاس علةةع  ةةاً العةةربك ولكةةن  ةةا  للّنحةةاة يف الّنسةةب بى  ةةاب 

ك  مةةةا ورد عةةةن العةةةرب  وقفةةة  مت نيةةةةك فسةةةيبوي  وابةةةن الّسةةةراج قةةةد كوبةةةا ب ى أّ  النسةةةب بى  ةةةابا

                                 
 . 43ك1/44يُنظر: الّصَفديك اخليل بن أيبي. لوايف بالوافياتك   (1)



 ا الرتكيبيةالق ايا البنيوية والق اي الفصَ الث الث :

 

188 

ك وكوب املَّّد بى أ ض الّنسب بى أ لب وةو  لةيبك والّنسةب بى رجةلا مةن بة   ةابك  (1) ايب
وب   ا  َّعاً واحدت َّ  ل  واحد نسبت بى  ))ك وقاب ابن احلاجب يف  ليب و ايب: (2) ايب

( ك ولةةو  ّيةةت بةةاجلم  فةةر   ةةا  َّةة   )  لمةةيبواحةةد واحةةدتك  مةةا تقةةوب يف النسةةبة بى أ الةةب: 
ك (3(() التكسري نسبت بى كلي اللفظ  و:  ايبك و اب: اسم رجلك وب   ةا  َّة  السةامة

ومةة وب ابةةن مالةةي يف كلةةي أنّةة  نسةةبة بى الواحةةد لشةةبد  بواحةةدا فقةةالوا:  ةةايبّ اخللةةقك وقياسةة   
ك وقد كوب بى مثل  . (4)كلي الّسيوطي  ليّبك وقد َّبد  ونا  اب بكتابا

قالة  النّحةاة يف الّنسةب بى َّة  التكسةري و ةا   وبعد وة ا رأينةا أ  الّصةَفدي وافةق  امة  مةا
خافدةم قائمةةاً يف  لةةيبك و ةةايبك وقةةد ولةةحنا أّ  الّصةَفدي قةةاب مةةا ك ةةرت ابةةن مالةةي والّسةةيوطي 

 ةايّب ر ةم ورودوةا يف و ا الّصددك والقوب بالوجدني صةحيغةك ألّ   لةيب وةو القيةاس يف كلةيك و 
عةةن العةةرب بال أّ  رأي سةةيبوي  وابةةن الّسةةراج  ةةا  وةةو الصةةحيغ عنةةدومك وقةةد أخةة  العلمةةار ونةةا 

 بصحة القياسك وما ورد عن العرب يف كليك واهلل أعلم. 
 (.فارٍس أبناء) إلى الّنسب -ب

وب   ةا  وبكا نسبمت بى أبنار فارسا قلت:)بنويٌّ( ف جروت علع األصةلك  ))يقوب الّصَفدي: 
 .(5(() اجلم  َّ  سامة

ك وةةم الةة ين استصةةحبدم سةةيم  بةةن كي يةةز  بى الةةيمنك وعنةةد الّنسةةب بلةةيدم  ف بنةةار فةةارسا
يكو  النسب بى ابنك  مةا ك ةر الّصةَفدي يف قولة : أجةروت علةع األصةلك ويقصةد بة لي أنّة  يف 

َّير فيكةو  ابة ك  مةا املفردك وك ر سيبوي  ب  َّئت تر ت  يف الّنسب علع حال ك ومل يتغري في  
أّ   -األخفة  األ ةَّ–لعم يونسك أما فيما روات سةيبوي  مةن تةدليل لرأية  وةو قةوب أيب اخلطةاب 

                                 
دل. األصةةوب يف ك ابةةن السةةراجك حممةةد بةةن سةة378ك379ك3/380يُنظةةر: سةةيبوي ك عمةةرو بةةن عثمةةا . الكتةةابك   (1)

 .3/71النحوك 

 .3/150يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (2)

 .2/80يُنظر: اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك   (3)

 .6/172ك السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 3/379يُنظر: ابن ماليك َّرح التسديلك   (4)

 .1/43ديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصفَ   (5)
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تة  بى أصةل ك وعلّةل كلةي بقولة : بّ  الة ين  بعّضدم يقوب: بنويك ح فت الزوائةد يف االسةم ورددم
ئةد لقوهتةا علةع اختاروا احل ف جعلوا اإللافة تقو  علع احلة فك وقةد قويةت علةع حة ف الزوا

الةةةّردك فةةةر  حةةة فوا َّةةةيئاً ألزمةةةوا فيةةة  الةةةردك وال  كةةةن أ  يةةةردوا وفيةةة  لوائةةةد  ألنّةةة  بكا قةةةوي علةةةع رّد 
لةةيس أصةةًاك وسةةيبوي  ينسةةب بى األصةةلك ويةةونس يراعةةي لفظدةةا  األصةةل قةةوي علةةع حةة ف مةةا

لةيك وأبةو ك وقد كوب ابن الّسةراجك وابةن يعةي ك وابةن ما(1)احلايل دو  الرجو  بى أصل الكلمة
حيّةةةا  بى أّ  الّنسةةةب بى أبنةةةار يكةةةو  للمفةةةرد منةةة    ةةةي تفةةةرق بينةةة  وبةةةني الّتسةةةمية  وألّ  لفةةةظ 

ك فوافقوا سيبوي  يف كليك وحكع أبو احلسن أنّ  قيل يف الّنسةب بلةيدم: بنةاويك (2)الواحد أخ ّ 
بةةة  الّصةةةَفدي ك وبنةةةاًر علةةةع وةة ت اآلرار قةةةد ت(3)قةةاب: ووةةة ا َّةةةاكة  مةةا قةةةالوا يف أيب بكةةةر: بكةةراوي
 ةةةا  عليةةة  سةةةيبوي  والّنحةةةاةك نظةةةراً خلّفةةةة اللفةةةظ  سةةةيبوي  والّنحةةةاة يف كلةةةيك والةةةراجغ يف وةةة ا مةةةا
ميةك واهلل أعلم.  الواحدك وللتفرقة بني مفردت والتسم

 : واملثّنى الّسالم، الجمع إلى الّنسب ـ ج
 فت الزيةادتني وب   ا  اجلم  َّة  سةامةاك فةر   ةا  َّعةاً  ةري علةم حة ))يقوب الّصَفدي: 

وقلت:)ليةةديٌّ( نسةةبًة بى )ليةةدين(ك فةةر   ةةا  علمةةاً قلت:)ليةةديّ (ك و ةة ا يف املثةةّ  ب   ةةا  تثنيةةًة 
وب   ا  علمةاً ليةدايّنك وب   ةا  اجلمة  قةد جعلةت النّةو  فية  حةرف بعةرابا قلةت:  قلت: ليدي ّ

حكةم سةنني ب  جعلتدةا نصيبيّ ك وبريينك وقنسري  نسبة بى نصيبني وبريينك وقّنسةرينك و ة لي 
 َّعاً  مسلمنيك قلت: س ك وسنوي وس  وب   ا  النو  في  حرف اإلعراب قلت سنيّ  . 

ةبة بلية : )تةريٌّ(  وب   ا  اجلم  ساملاً باألل  والّتارك فر   ّيت رجاً بتمةراتا قلةت يف الّنسم
ةبة بى )أكرعةات(: أكرعةيٌّك بفتغ امليمك وب   ا  َّعاً قلت:)تمريٌّ( بسكو  املةيمك وقةالوا يف ال ّنسم

 .(4(() ويف عاناتا عاينّ 

                                 
 .3/361يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (1)

ك ابةةن عصةةفورك علةةي بةةن مةةؤمن. َّةةرح اجلمةةلك 3/70يُنظةةر: ابةةن السةةراجك حممةةد بةةن سةةدل. األصةةوب يف النحةةوك   (2)
 .2/628ك أبو حيا ك حممد بن يوس . ارتشاف الضربك 2/311

 .2/628يا ك حممد بن يوس . ارتشاف الضربك يُنظر: أبو ح  (3)

 .43ك1/44يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)
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َّة   بعد حديث الّصَفدي عن الّنسب بى ما َّ  َّ  تكسرياك حتّدث عةن الّنسةب بى مةا
َّعاً ساملاًك فر م  ا  من  ري اإلل  والتارك ووو َّ  امل  رك فيكو  بّما َّ   ري علمك أو َّة  

دتني الةةيت تطةةرأ علةةع الكلمةةة للجمةة ك والثةةاين حتةة ف فيةة  علةةمك فةةر   ةةا  األوب حةة فت فيةة  الزيةةا
ليادًة واحدًة ووي اليارك و ا  و ا حاب املستث  أيًضةا  مةا ك ةر الّصةَفديك أمةا ب   انةت النّةو  
الزائدة يف  ري العلمية ل،عراب فرهّنا ال حت فك و ا  حكم سنني عند الّصَفدي أ م وعلة  َّعةاً  

بى املفةةرد فيدةةاك أمةةا ب   ةةا  َّعةةاً سةةاملاً بةةاألل  والتةةارك ووةةو  جمةة  مسةةلمنيك فيكةةو  الّنسةةب 
َّةة  املؤنةةثك بمةةا أ م يكةةو  للعلميةةةك أو للجمةة ك فةةر   ةةا  األوب قلةةت بفةةتغ العةةنيك وب   ةةا  

قالة  سةيبوي ك و ةا  علّةة احلة ف عنةدت يف اجلمة  السةامل مةن  الثاين قلت بسكو  العةنيك ووة ا مةا
م  يف االسةم رفعةا ك ونصةبا ك وجةرّا ك وقةد أحلةق أكراعةاتك وعةاين  ري األل  والتار  أنّ  ال وت

 .(1)باجلم  املؤنث
ومل خيتلة م مةةا أوردت الّصةةَفدي ونةةا عّمةةا قالةة  الّنحةةاة يف النسةةب بى اجلمةة  السةةامل سةةواًر  ةةا  

 .(2)بالواو والنو  أو اليار والنو  أو األل  والتار ووو اجلم  املؤنث
علمةةةار العربيضةةةة يف اجلمةةة  بةةةالرد بى األصةةةل ووةةةو املفةةةرد وةةةو  عليةةة  َّدةةةور وقةةةد اتضةةةغ أ  مةةةا

ك وَّةرو (3)الّصوابك ألّ  املنسوب بلي  وو األصلك ووو األ لب ل لي وب احلمل علية  دائمةاً 
األعةةةم اجلمةةة ك خشةةةية التبةةةاس أبةةةو حيّةةةا  يف أّ  ال يكةةةو  رّدت سةةةبباً يف تغةةةري املعةةة ك فينسةةةب بى 

هلل أعلمك فرنّنا نتسارب وةل  ةا  للّصةفدّي حةديثة عةن الّنسةب  ون  ليس مطرداًك وا  (4)باألخص
 بغري يار الّنسبك وو ا ما س حتدث عن  يف الفقمرة التالية:

                                 
 .372ك3/373يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (1)

ك ابةن مالةةيك حممةد بةن عبةةد اهلل. 80ك2/81يُنظةر: اإلسةرتاباكيك حممةد بةةن احلسةن. َّةرح َّةةافية ابةن احلاجةبك   (2)
ك أبو حيا ك حممد بن يوس . 730ك3/731ك األينوينك علي بن حممد. َّرح األينوينك 3/380رح التسديلك َّ

 .593ك2/594ك األلوريك خالد بن عبد اهلل. َّرح التصريغك 626ك2/627ارتشاف الضربك 

 . 2/80يُنظر: اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية ابن احلاجبك   (3)

 .2/627ك حممد بن يوس . ارتشاف الضربك يُنظر: أبو حيا   (4)
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سب: عشر احلادي
ّ
سب ياء بغري الن

ّ
 :الن
 ووو النسب ببنار )فّعابك فاعلك فعل(:

 ( :فّعال) بناء ـ 1
يةار الّنسةب  قةوهلم: بةزّالك وعطّةارك وقد استغنوا ببنار )فّعاب( عةن بحلةاق  ))يقوب الّصَفدي: 

 ومحّابك ...ك وقد وير و ا الول   ع : صاحب   اك ومن  قوب امرف القيس:
ــ      ــي بـ ــ ه ْيطعنَنَـ ــيي ر مـ ــيبَ بـ  ولـ

 
  ِــال ــيبَ بنَبَّ ــي  ، ول  ولــيبَ بــيي سَ

 

(1) 
ك ولةيس بصةاحب نبةلك وعلةع وة ا محةل ا ّققةو  قولة  تعةاى:  معنات: وليس بصاحب سةي ا

[ك أي بةةة ي الةةةما وةةة ا  ةةةاً الشةةةيخ َّةةةاب الةةةدين 46]فّصةةةلت:( جخ حخجح مح )
ك وال يفدةةم صةةيغة املبالغةةة منةة   -رمحةة  اهلل تعةةاى-حممةةد بةةن مالةةي  . قلةةت: معنةةات لةةيس بةة ي الةةما

 قولنا لرابك وَّرّابك وقّتاب  ألن  بكا نفيةت املبالغةة يف الظلةم فةا يلةًز مةن نفيدةا نفةية مطلةق 
بالظلم تعاى اهلل عن كليك بل   . (2)(( وو احلكم العدم

اسةةةتغ  علمةةةار العربيضةةةة عةةةن يةةةار الّنسةةةب بةةةبعا األبنيةةةة مندةةةا بنار)فّعةةةاب(ك ويكةةةو  للّنسةةةب 
لصاحب َّير يزاول ك أو  ع  صاحب َّيرك وقد قاب سيبوي  عن و ا البنار من أنّ  أ ثر من 

 ك وب م  ثةر  ا  علع كلي يقةاس علية أ م حيصعك ووو القياس يف و ا الّنسب لكن ليس  ل ما
ك واملةَّّد يةر  أنّة   ثةر (3)يف  امدمك فا نقوب يف صاحب الةَّّ بةرارك وال صةاحب الفا دةة فّكةات

استعماب و ا ح  صار ال حيتاج بى حّجة من َّعرا وال  ريتك ألنّ  تداوب بةني ممةن ترلةع علية  
عنةد أوةل العربيضةة  ك ومل يستبعد كلي ابةن يعةي ك واعتةَّ َّةاكاً (4)عربيت ك فصار عندت علع القياس

فينسةةب لةة  بيةةار الّنسةةبك ومةةا كوةةب بليةة  علمةةار العربيضةةة يف الّنسةةب بى بنةةار )فّعةةاب( بةةر م  ثرتةة  
                                 

 .33البيت المرف القيسك يُنظر: امر، القيسك ديوا  امرف القيسك   (1)

 .1/43يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .3/382يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (3)

بةةريوت: مؤسسةةة  1ك تةةغ: د. لوةةري سةةلطا ك ولسةةيبوي  علةةع املةةَّداالنتصةةار يُنظةةر: ابةةن والدك أمحةةد بةةن حممةةد.   (4)
 (.213ك214ًك )1996الرسالةك. 
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يقةةاس عليةة ك وبَّنةةا وةةو معمةةوبة علةةع الّسةةما ك وأّمةةا مةةا اعتةةَّت املةةَّّد قياسةةاً فلةةم يكةةن لةة  حّجةةًة  ال
ار وال يؤخة  بلغةتدمك والةراجغ تسندت يف كليك ألنّ  قد يكةو   عدةا مةن أوةل العةواً مةن األمصة

 يف نظري القياس عند املَّّدك ألّ   ثرة االستعمابك تغ  عن القياسك واهلل أعلم. 
 ( :فاعل) بناء ـ 2

واستغنوا ببنار )فاعل(  ع  صةاحب  ة ا عةن يةار النسةب فقةالوا: البةنةك  ))يقوب الّصَفدي: 
ك ورامةةةةةةةةغ  عةةةةةةةة  كي لةةةةةةةة ك وكي تةةةةةةةة ك وطةةةةةةةةاعمةك و ةةةةةةةةاسا ك وكي  سةةةةةةةةوةاك وتةةةةةةةةامرة راك وكي طعةةةةةةةةما

 . (1(() رمغ وكي
والفةةةرق بةةةني فّعةةةاب وفاعةةةل  عةةة  الّنّسةةةب أّ  فّعةةةاال لةةة  صةةةنعًة يزاوهلةةةا ويةةةد داك وعليةةة  أ ةةةار 

ك والقيةاس (2)ا رتفنيك وأّ  فاعاً ملن يابةس الشةير يف اجلملةةك ال علةع أّ  كلةي الشةير صةنعت 
ك واملَّّد يقةيس بةاب فاعةل وفعةاب ألنّة  يف (3)ار الّنسبعند ابن الّسراج أ  تنّسب بى و ا  ّل  بي

 .(4) امدم أ ثر من أ  حيمصع
 ( :فعل) بناء ـ 3

رجلة طعمةك ولبسة وعملة  عة   ))وقد يستغنو  )بفعل( عن يار الّنسب  ما قاب الّصَفدي: 
 كي طعمك وكي لبسك وكي عملك ومن  قوب الراجز أنشدت سيبوي  الرجز:

ــــــي نــــــــرَلســـــــر بليلـــــــيهَّ و   لكن ّـَ
 

   َــضَ ابتكــــــــر ــَر ولكــــــ  ال أندجلن الليــــــ
 

(5) 
 أراد: ولك  هناري أعمل يف الندار.

                                 
 .1/46يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .1/415يُنظر:  اإلسرتاباكي. حمّمد بن احلسن. َّرح الشافي ك   (2)

 3/83كيُنظر ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحو  (3)

 .161ك3/162يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (4)

. لسةةا  3/384البيةةت بةةا نسةةبة يُنظةةر: سةةيبوي ك عثمةةا  بةةن عمةةرو. الكتةةابك   (5) ك وابةةن منظةةورك حممةةد بةةن مكةةًر
 .1/608)هنر(ك  5/238العرب 
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 و ل صان  عند العرب فدو بسكاف قاب الشاعر:
 و  ــــعَبَترا مَــــيَبه بَرَاهَــــا سِسَــــكرا َ 

 

(1) 
مةن أي جّنار والناصغ اخليّةاوك والنصةاح اخلةيطك واهلةاجري البنّةارك واهلةالكي احلةّداد ألّ  أوب 

عمةةل احلديةةد اهلالةةي الّسةةفري السمسةةارك والعصةةاب الغةةزّاب والقسةةامي الةة ي يطةةوي الثيةةاب أّوب 
 . (2(() طّيدا ح  تنكسر طيدا واملاسمي باخلار واحلار القّواس

فعةةل وةةو أحةةد األبنيةةة الةةيت اسةةتغنوا  ةةا عةةن يةةار الّنسةةبك ووةةي مةةن األبنيةةة املسةةموعة لكّندةةا 
ك ووةو الّصةواب ونةاك (3)هّنا مسموعة  لقلتداك وخفار املعة  فيدةاقليلةك واألنسب االقتصار علع أ

 واهلل أعلم.
وبعةةد حةةديث الّصةةَفدي عةةن الّنسةةب بغةةري يةةار الّنسةةبك وةةل خةةّص الّصةةَفدي الّنسةةب الشةةاّك 
.   ديثا خالا ل ك و ا ما س قّدم  يف الفقمرة التاليةك وقد  ّات الّصَفدي الّنسب علع  ري قياسا

سب: عشر اثنا
ّ
اذ الن

ّ
 . الش

 أما املنسوب علع  ري قياسا فدو علع  ا ة أنوا :  )):(4)يقوب الّصَفدي
مةةةا  ةةةا  حّقةةة  التغيةةةري فلةةةةم يغةةةرّيوتك  قةةةوهلم يف النسةةةبة بى )سةةةليقة(: سةةةةليقيٌّك وبى  األول:

(: عمرييٌّك وبى )محرار(:)محرائّي(باهلمزةك وبى ) نت(:) نت ٌّ(ك قاب الشاعر:  )عمرية  لبا
ــر   ــاججه  ولســ ــر  بعــ ــن س ولســ  بكــ

 
   ــاجج  و ــــر  الرجــــالِ الكنــــت   وعــ

 

(5) 
مةةا  ةةا  حّقةة  أ م ال يتغةةرّي فغةةرّيوتك  قةةوهلم يف النسةةبة بى )وةة يلك وسةةليم(: وةة يّلك  والثدداني:

                                 
تغ: صاح الدين اهلاديك  ل بياينكديوا  الشماا بن لرار االبيت لشمااك يُنظر: ال بياينك الشماا بن لرار.   (1)

 (.368القاورة: دار املعارفك )

 .46يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .4/745يُنظر: حسنك عباس. النحو الوايفك   (3)

 .44ك45يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)

 ك وليس يف ديوان .6/284أمحد بن األمني. الدرر  البيت ل عشع يُنظر: الشنقيطيك  (5)
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وبى فقيمك وقري : فقمّي وقرَّيك وبى البحةرينك والندةرينك واحلصةنني:  ةرايّن وهنةرايّن وحصةنايّن 
 ة بى البحرك والندرك واحلصنك وبني ما تقّدً.فرقاً بني الّنسب

بة بى ما يف اجلسد من األعضار: الر،اسةّيك والشةوفاوّيك واأليةاريك واجلّمةاينك  وقالوا يف الّنسم
يةةةةايّنك والشةةةةعرايّنك بكا  ةةةةا  عظيمةةةةاً يف وةةةة ت األعضةةةةار يفالفةةةةة للّنسةةةةب بى البلةةةةد  والرقبةةةةايّنك واللحم

 ن عصفور: وال يقاب يف  ري اإلنسا  بال مروّي.واألبك وبى مرو: مرولّيك قاب اب
مةةا  ةةا  حّقة  أ  يتغةةرّي لةرباً مةةن التغيةةري فغةرّيوت تغيةةرياً آخةرك  قةةوهلم يف الّنسةةب بى  الثالدث:

)احلةةريةك وطةةّير(: حةةارّيك وطةةائّيك قةةاب سةةيبوي : مةةا أاةةندم قةةالوا يف طةةّير )طةةائيٌّ( بال فةةراراً مةةن 
: سةةقلّيك وبى سةةوق العطةة : سقمشةةّيك وبى سةةوق حيةةىي: اجتمةةا  اليةةاراتك وبى )سةةوق الّليةةل(
 . (1)(( سقحّيك وبى دار البطيخ: درمطي

ك ولعلةةي أقةة  علةةع بعةةا األمثلةةة الةةيت أوردوةةا (2)نقلةة  الّصةةَفدي عةةن ابةةن عصةةفور ووةة ا مةةا
 الّصَفدي من الّشواك.

 : يغريوه فلم التغري حقه كان ما: أواًل
اال تفةةار بالصةدر مةة  حةرفا واحةةدا مةن العجةةزك فقةةالوا   ة  مةةن العةرب بكا نسةةبوا بى املر ةب

يف الّنسةةةةب بى  نةةةةت ) نةةةةيت (ك ووجةةةة  الّشةةةة وك فيةةةة  أهّنةةةةم نسةةةةبوا بى َّيةةةة  املر ةةةةب اإلسةةةةناديك 
رتك فيقاب  وين.  والقياس ح ف عجزت والّنسب بى صدم

كلةةةي وقةةةد قةةةالوا أيضةةةاًك  نتةةة  بزيةةةادة النّةةةو  بةةةني املر ةةةب ويةةةار الّنسةةةب ووةةةي نةةةو  الوقايةةةةك و 
وةةةو  (ك وقةةةاب: )  نمتنينةةةا لسةةةامة الّلفةةةظ مةةةن الكسةةةرك ووةةة ا مةةةا أوردت ابةةةن أبيةةة ك وعةةةاب  علةةةب )

 .(3)(ك فاعرف  خط ة 

                                 
 .44ك1/45يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

ك وابةةةةن عصةةةةفورك علةةةةي بةةةةن مةةةةؤمن. َّةةةةرح اجلمةةةةلك 76ك2/77يُنظةةةةر: ابةةةةن عصةةةةفورك علةةةةي بةةةةن مةةةةؤمن. املقةةةةربك   (2)
2/467. 

ك 470ك3/471ن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك ك اب2/88يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (3)
 .2/78اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح الشافي ك 
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وال أر  يف الّشة وك خطة   ألّ  الّضةمري املرفةو  جةةزرة مةن الفعةل  فك هّنمةا  لمةةة واحةةدةةك وال 
 ك واهلل أعلم(1)ك ورأيت يف ليادة نو  الوقاية خطً   ألهّنم َّّبدوت يف ليادة النو  بظنت 

 : فغّيروه يتغّير أال حّقه كان ما: ثانيا
وقةةةد  ةةة  عةةةةن العةةةرب الّنسةةةةب بى)وةةة يلك وقةةةةري ك وفقةةةيم(ك )وةةةة يلك وقرَّةةةيك وفقمةةةةي(ك 
والقيةةةاس وةةةو )وةةة يليك قريشةةةيك فقيمةةةي(ك ال حتةةة ف اليةةةار مةةةن اجلميةةة ك ووةةة ا مةةة وب سةةةيبوي  

دما وةةةةو التضميةةةةري بةةةةني اإلبقةةةةار قياسةةةةاًك واحلةةةة ف ك وخةةةةال  املةةةةَّّد والّسةةةةريايفك فمةةةة وب(2)والّنحةةةةاة
 ك و  ا ال يكو  يف و ت الكلمات عندوم َّ وكة.(3)مطرداً 

و ا  ونا  رأية لسليما  العايةد يف وة ت املسة لةك ووةو رأية وسةط يوفّةق بةني رأي اجلمدةورك 
ك ووةي تشةار  ورأي املَّّد واّلسريايفك وو أّ  و ت الكلماتك وي مؤنثةة باملع   ألهّنا أ ةار  قبائةلا

فعيلة الت نيث ح  لةو اختلفةت يف  وهنةا مؤنّثةة لفظةاًك وفعيلةة تة يت مؤنثةة الّلفةظك ومعناوةا ملة  رك 
ةر لفظةاً وأُنّةث يف املعة ك  مثل طليحةك فعند الّنسب بليدا   ف اليارك فجال لنا أ م نلحةق مةا كُ  

ليةار يف فعيةةلا بكا أنّةث باهلةارك أو  ةةا  لعلنةا ال جنةةايف الّصةواب بكا اخرتنةا جةةوال حة ف ا ))وقةاب: 
  (4)(( مؤنثاً معنوياً    ار القبائل

وَّةةّ  قةةوهلم يف الّنسةةب بى مةةرو والةةرّيك:  ةةرولّيك ورالّيك وقيةةاس كلةةي مةةروي ورالي  ألهّنةةا 
أَّةةةبدت االسةةةم الصةةةحيغك بك ختمةةةت بةةةواوا قبلدةةةا سةةةا نك أو يةةةارا قبلدةةةا سةةةا ن فت خةةة  حكةةةم 

ودلةوك فينسةب بليدةا  مةا ينسةب بى الصةحيغك ويكتفةي فيدةا بتغةرّي الّصحيغك  ما أخ ت ايب 
 .(5)حر ة احلرف املتصل بيار الّنسب

                                 
 . 13/364يُنظر: ابن منظورك لسا  العربك حرف النو ك فصل الكافك   (1)

 .3/337يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

ك ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح 29ك2/30ابن احلاجبك  يُنظر: اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن. َّرح َّافية  (3)
 .2/195ك السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 11ك5/11املفصلك 

 .https://uqu. eduك 18ك  ةةةةةث َّةةةةةواك النسةةةةةبيُنظةةةةةر:  العايةةةةةدك د. سةةةةةليما  بةةةةةن ببةةةةةراويم.   (4)

. pdf16/r4020126/tiny_mce/plugins/filemanager/files/2sa/files . 

 =ك 2/68ك ابةةةةن عصةةةةةفورك علةةةةةي بةةةةةن مةةةةةؤمن. املقةةةةةربك 3/338يُنظةةةةر:  سةةةةةيبوي ك عمةةةةةرو بةةةةةن عثمةةةةةا . الكتةةةةةابك   (5)

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4020126/r16.pdf
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4020126/r16.pdf
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4020126/r16.pdf
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 :آخر تغيريًا فغّيروه التغيري من ضربًا يتغّير أن حّقه كان ما: ثالثًا
 تقوب العرب يف الّنسب بى)طدية( قبيلة أربعة أوج   ما قاب الكسائي:

 طدوّي علع القياس. .1

 سكا  اهلار اليت وب حتريكدا بالفتغ.طدوّي َّّ ت بر .2

 .(1)طدوّي َّّ ت بنسبتدا بى أصل آخر ووو طدوة مكَّّ طدية .3

 والّش وك األخري أبعدوا  ألّ  في  أ ثر من تغيري: فتغ فار فعيلةك وتسكني عيندا.
فكةةا  األوب علةةع القيةةاسك والثةةاين والثالةةث والرابةة  علةةع الّشةة وكك وقةةاب سةةيبوي  الّنسةةب بى 

 .(3)ك لكن األلوري رأ  أّ  طدوة نسبدا طدوي(2): طدويطدّية
ةدب الّصةَفدي يف  و ا  و ا ختاً املبحث األوب من الفصةل الثةاين بالّنسةب الّشةاكك وقةد أسم
حديثةةةة  عةةةةن القضةةةةايا البنيويةةةةةك ووافةةةةق آرارت علمةةةةار اللغةةةةة والنحةةةةوك وبةةةةدأ بالّنسةةةةب املفةةةةرد منتديةةةةاً 

وي القضية األخر  ال ي اختاروا الّصَفدي يف القضةايا بالّنسب الّشاكك وب لي فرننا نتسارب ما
البنيويةةةة؟ ووةةةل وافةةةق العلمةةةار يف رأيةةة  حةةةوب وةةة ت القضةةةية؟ وةةة ا مةةةا س بسةةةط القةةةوب بةةة  يف قلةةةب 

 اهلمزةك وح ف التنوين اللتقار سا نني.
 :الهمزة في القلب ـ

  ألّ  اهلمةزة نظةري تقوب العرب: )أّرخمت(ك و)وّرخمت( فيقلبو  اهلمزة واواً  ))يقوب الّصَفدي: 
الواو يف املمرجك فاهلمزة من أقصةع احللةقك والةواو مةن آخةر الفةم فدةي حماكيتدةا  ولة لي قةالوا يف 

                                 = 
لةةةي بةةةن حممةةةد. َّةةةرح األينةةةوينك ك األينةةةوينك ع2/83اإلسةةةرتاباكيك حممةةةد بةةةن احلسةةةن. َّةةةرح َّةةةافية ابةةةن احلاجةةةبك 

 .1/251ك السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. املزور يف علًو اللغةك 4/202

ك تغ: د. رمضا  عبد التوابك القاورة: مكتبة الثقافةة الدينيةةك الغريب املصن يُنظر: اهلرويك القاسم بن ساً.   (1)
 (.1/405ًك باب النسبةك )1989

 .337ن عثما . الكتابك يُنظر: سيبوي ك عمرو ب  (2)

 (.6/200ا( )-ه-يُنظر: األلوريك حممد بن أمحد. هت يب اللغةك )و  (3)
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)وعةةدك أعةةد( ويف )وجةةوت أجةةوت(ك ويف )أ ةةوب أ ةةؤبك ووحةةدك أحةةد(ك فعلةةع كلةةي يكةةو  املصةةدر 
 . (1(() ت رخياً وتورخياً  ع ً 

طةةرح مثةةاالً لةة لي ووةةو أرخةةت ورخةةتك فكةةا  تكلةةم الّصةةَفدي ونةةا عةةن قلةةب اهلمةةزة واواًك و 
سةةةبب القلةةةب عنةةةدت تقةةةارب يفةةةارج احلةةةروفك فةةة  ر أ  الةةةواو لةةة  نظةةةري يف املمةةةرج ووةةةي اهلمةةةزة. 
يّةةاًك وفعلةة  أرا وورا ت رخيةةاً وتورخيةةاً  وجعلدةةا أبةةو حيّةةا  يف كلةةي لغتةةني: التةة ريخ عةةدد الّليةةايل واألم

 . (2)لغتا 
ك (3)صةةع احللةةق وأسةةفل ك ووةةي أبعةةد احلةةروف يفرجةةاً يقةةوب سةةيبوي : ب  اهلمةةزة يفرجدةةا مةةن أق

ةةةروف ويليدةةةا يف المبعةةةد يفةةةرج اهلةةةار  مةةةزة ووةةةي أبعةةةد احلم واملةةةَّد يةةة  ر أ  مةةةن أقصةةةع احللمةةةق يفةةةرج اهلم
لق يفرج احلار والمعني  .(4)واألل  واوية ونا ك واملمرج الثّاين من احلم

تدةا علةع حاهلةاك وب  َّةئت وقاب سيبوي : الواو بكا  انت مضمومة لةي اخليةار ب  َّةئت تر 
ك واملةةَّد يقةةوب: مةة  (5)أبةةدلت اهلمةةزة مكاهنةةاك وكلةةي  ةةو قةةوهلم يف ولةةد: ألةةدك ويف وجةةوتا: أجةةوتة 

انضّمت المواو من  ري عّلة فدمزوا جائزك وكلي قوملي: يف وجوت أجوت ويف وعد أعد
 ك(6)

مزة من الواو ووي ك قاال ب ليك وحكع ابن ج  أن  تبدب اهل(8)ك وابن وشاً(7)وابن السراج
 .(9)أصلية   و قولي يف وجوت: أجوتك ويف وعد: أعدك ويف وقتت أقتت

                                 
ك حتر ةةت أعةةد بةةالفتغ عنةةد الّصةةَفديك وعنةةد العلمةةار 1/35يُنظةةر: الّصةةَفديك خليةةل بةةن أيبةةي. الةةوايف بالوفيةةاتك   (1)

 بالضم والكسر علع الثاين ر ا سدا ا قق يف كلي.

 .7/413اديك عبد القادر بن عمر. خزانة األدب ولب لباب العربك يُنظر: البغد  (2)

 .4/433يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (3)

 (. 1/192يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك )  (4)

 .4/331يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (5)

 .1/93يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (6)

 .3/307يُنظر: ابن السراحك حممد بن سدل. األصوب يف النحوك   (7)

 (.1/798يُنظر: ابن وشاًك عبد اهلل بن يوس . مغ  اللبيب عن  تب األعاريبك )  (8)

 (.106يُنظر:  ابن ج ك عثما . سر صناعة اإلعرابك )  (9)
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وك ةةر اجلرجةةاين بكا أبةةدلت اهلمةةزة مةةن الةةواو انضةةمت يف  ةةو وجةةوت: أجةةوتك ويف وعةةد: أعةةدك 
 .(1)ويف أ موب: أ مؤب

 :ساكنني اللتقاء التنوين حذف ـ

 ريك وافتمر بقري  يف قصيدت مطلعدا:لقد مدح عبيد اهلل بن قيس الرقيات مصعب بن الزب
ــداِ   ــرَت بَعـــدَ عَبـــد   َـــمبه كـر  أرقفـر

 
   ِــا ــالر كض  ْرالبَط ــــــ ــدَي َّ ْرــــــ  ْركنــــــ

 

(2) 
 وعلق الّصَفدي علع قول :

ـي ه َن الشــي  عـــض بنيــ ، وتنبَـــد ي      تـن
 

  ِعــــــض خ ــــــدَامِ العَق يلرــــــةن العَــــــي رَا 
 

(3) 
البيةتك وةو مةن عةويص النحةو ومةا  ةتحن  وقول  تة ول الشةيخ عةن بنية  وتبةدي... ))قائًا: 

برعرابة ك وكلةةي أنةة  مل وةةر العقيلةة برلةةافة خةةداً بليدةةاك وال جةةر العة رار علةةع أهنةةا صةةفة للعقيلةةةك 
وبَّنةةا رفعدمةةاك ووجةة  بعرابةة : أّ  الشةةاعر حةة ف التنةةوين مةةن خةةداًك ووةةو منةةو ة  ةةرورك والعقيلةةة 

ك ووو اخللماب.الع رار: فاعل تبديك وتقديرت: وتبدي العقيلة الع   رار عن خداًا
 وبَّنا ح ف التنوين اللتقار السا نني بين  وبني ال العقيلةك ومثل  ما أنشدت سيبوي :

ــــــــــ    ـــــــــــريَ م سَـــــــــــترعَت به   ْربرل فريَتـن
 

  وال ااكـــــــــــــــر ا ر سال قلــــــــــــــــيالس 
 

(4) 
فجةةرض الةةرار ونصةةب اجلالةةة ألنةة  مفعةةوب كا ةةر الةة ي وةةو اسةةم فاعةةل الةة  رك فحةة ف التنةةوين 

 لتقار سا ننيك ومثل  قوب اآلخر:ال
ــ    ــي ي هَشَـــمَ الثَّرِيـــدَ ل قروَمـ   عَمَـــر و الّـَ

 
   قرــــــوَمه بِمَكَّــــــةر م سَــــــن ت نيَ ع  َــــــا 

 

(5) 

                                 
ك بةةريوت: مؤسسةةة 1ك تةةغ: علةةي توفيةةق احلمةةدك وفاملفتةةاح يف الصةةر يُنظةةر: اجلرجةةاينك عبةةد القةةاور بةةن عثمةةا .   (1)

 (.91ًك ) 1987الرسالةك 

 (.87ك تغ: د. حممد جنمك بريوت: دار صادرك )ديوا  عبيد اهلل بن قيسيُنظر: الرقياتك عبيد اهلل بن قيس.   (2)

 .96يُنظر: املصدر السابقك   (3)

ك بةةةريوت: دار 2تةةةغ: حممةةةد حسةةةني آب ياسةةةنيك وك ديةةةوا  أيب األسةةةود الةةةد،يليُنظةةةر: الةةةد،يلك الةةةم بةةةن عمةةةرو.   (4)
 (.54ًك )1998ومكتبة اهلابك 

 =ك تةةةغ: عبةةةد السةةةاً وةةةارو ك االَّةةةتقاقالبيةةةت ملطةةةرود بةةةن  عةةةب اخلزامةةةيك يُنظةةةر: ابةةةن دريةةةدك حممةةةد بةةةن احلسةةةن.   (5)
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 أراد عمرو ال ي بتنوين الرار من عمرو فح ف  اللتقار السا ننيك ومثل  قوب الشاعر:
ــتطيع     ــ   وال أســـــ ــر  ببتيـــــ  ْلسَـــــ

 
 اا ْ َِ والك  اسَق   سَُ كاُ ماؤكر 

 

(1) 
 .(2(() يريد: ولكن اسق  فح ف النو  اللتقار السا نني

يةةر  الّصةةَفدي أ  مةةا فعلةة  ابةةن قةةيس الرقيةةات يف البيةةت مةةن عةةويص النحةةوك وب  بعرابةة  فيةة  
خلةةط ملةةن ال يعةةرف مةةا يريةةةد الشةةاعرك حيةةث أنةة  مل وةةةر العقيلةةةك وال العةة رار برلةةافتدماك وبَّنةةةا 

ك وقةةد (3)  نةةو  التنةةوين يف خةةداًك وقةةد جةةول كلةةي اخلليةةل بةةن أمحةةدرفعدمةةاك ورفةة  العقيلةةة  ألنةة
حةة ف التنةةوين مةةن وةة ا  لةة ك وتقةةديرت يف كلةةي تبةةدي العقيلةةة العةة رار عةةن خةةداًا  ألنّةة  لةةار  

ك وقةةد قةةبغ اجلةةووري حةة ف (4)حةةروف اللةةني  ةةا فيةة  مةةن الغنّةةةك والقيةةاس عةةن ابةةن يعةةي  حتريكةة 
 النو  يف قوب النجاَّي:

ــ     ــر  ببتيـــــ ــتطيع   ْلسَـــــ  وال أســـــ
 

 َِ ْ والك  اسَق   سَُ كاُ ماؤكر اا 
 

 
ك فحةةة ف النةةةو  لةةةرورًةك ووةةةو قبةةةيغ ))وقةةةاب:  ك و ةةةا  عنةةةد العلمةةةار مةةةن (5(() بنّةةة  أراد ولكةةةنم

 .(6)الضرورة الشعرية
                                 = 

الةرارك  (ك واأللوريك حممد بن أمحد. هت يب اللغةةك بةاب اهلةار واجلةيم مة 13ًك )1991بريوت: دار اجليلك  ك1و
. لسةةا  العةةرب 6/60)  12/611)سةةنت(ك  2/47(ك ولعبةةد اهلل بةةن الزبعةةر  يُنظةةر: ابةةن منظةةورك حممةةد بةةن مكةةًر

مةةة ك ... ورجةةةاب مّكةةةة  )وشةةةم(ك ولكةةةن البيةةةت خيتلةةة  عةةةن مةةةا ةةةرو العةةةا وشةةةم الثّريةةةد لقوم ك ةةةرت الّصةةةَفديك ووةةةو عمم
نتو  عجاف.  مسم

ك تةةةغ: صةةةا  ديةةةوا  النجاَّةةةي احلةةةار يار يك قةةةيس بةةةن عمةةةرو. البيةةةت للنجاَّةةةي احلةةةار يك يُنظةةةر: النجاَّةةةي احلةةة  (1)
 (.56ًك )1999ك بريوت: مؤسسة املواوبك 1البكاريك والطّيب العشاشك وسعد  رابك و

 .19/265يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

ك بةريوت: مؤسسةة الرسةالةك 1قبةاوةك و ك تغ: د. فمر الديناجلمل يف النحويُنظر: الفراويديك خليل بن أمحد.   (3)
 (.177ًك )1985

ك األنباريك عبد الرمحن بن حممد. اإلنصةاف يف مسةائل 1/189يُنظر: ابن ج ك عثما . سر صناعة اإلعرابك   (4)
 .5/162ك ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك 2/661اخلافك 

 .6/2196لغة وصحاح العربيضةك )لكن( يُنظر: اجلووريك ب اعيل بن محاد. الصحاح تاج ال  (5)

 =ك واألنبةةةاريك عبةةد الةةةرمحن بةةةن حممةةد. اإلنصةةةاف يف مسةةةائل 1/27يُنظةةر: سةةةيبوي ك عمةةرو بةةةن عثمةةةا . الكتةةابك   (6)
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 نةةار الكلمةةةلتقةةار سةةا نني وةةي آخةةر قضةةية بوبنةةار علةةع كلةةي تكةةو  قضةةية حةة ف التنةةوين ال
 الةةةةوايف بالوفيةةةةاتك لكةةةةن وةةةة ا وعلنةةةةا نتسةةةةارب وةةةةل تطةةةةرق الّصةةةةَفديطرحدةةةةا الّصةةةةَفدي يف  تابةةةة  

ك ومةةاوي تلةةي القضةةايا؟ ووةةل وافةةق العلمةةار فيدةةا أً  ةةا  لةة  رأي يفةةال ك وةة ا لغويةةةللقضةةايا ال
 .لغويةحث الثاينك ووو القضايا الس عرل  يف املب ما

 

                                 = 
 .3/276ك السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 2/561اخلافك 
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 لغوية قضـــــايا

ك مةةن تلةةي القضةةايا الةةيت اختاروةةا العةةددك وبعةةا مةةن طريةةق لغويةةةقضةةايا  ّصةةَفديلقةةد طةةرح ال
لبط ك وعاقت  باملعدودك الت حرف جر عند الكوفينيك واعرتاع الشرو علع الشةروك و ا ةة 

ك والتعليةةةل لرفةةة   لمةةةة ) لةةة ( ونصةةةبدا يف قةةةوب أيب عشةةةر مرفوعةةةاً يف بيةةةت حسةةةا  بةةةن  ابةةةت
 النجم:

 يـــار ترــــدََّع ي قـــد أصَــــبَ َرَ أم َّ ا    
 

   ِ َــن ــمَ أرصَــــ ــ  لرــــ ــاً كلنَّــــ ــيََّ ار  بــــ  علــــ
 

 
 ولغز:

 سُِ ه نَــــــــد امللي ــــــــة ال  َسَــــــــنَاِ 
 

  ِ ــــا  وَأي مـــــض أ ـــــمرت  ـــــَ وَْـر
 

 

والعةةةدد يف لغتنةةةا العربيضةةةة لةةة  َّةةة   ال يوجةةةد يف اللغةةةات األخةةةر ك فلةةةم تةةة ت فيمةةةا نعلةةةم أيةةةة 
تةة  باملعةةدود مةةن حيةةث التةة  ري دراسةةات لغويةةة خاصةةة تغطةةي صةةيا ت  وبيةةا  بعرابةة  وطبيعةةة عاق

والت نيث أو اإلفراد واجلم ك  ما وو َّ ن  يف لغتنا العربيضة الةيت خصةت  ةل مفرداتة  بقواعةد  ابتةة 
تبةةةةني  ةةةةل جوانةةةةب االسةةةةتعماب املتعلقةةةةة بةةةة ك وقةةةةد خةةةةص العةةةةدد بنصةةةةيب وافةةةةر مةةةةن احلةةةةديث يف 

قةد صةن  اللغويةو  مصنفات النحو اليت خصةت   سةاحة  بةرية مةن البحةث والشةرح والتفصةيلك و 
 العدد من حيث داللت  العددية وبعراب  وطريقة لبط  وعاقت  باملعدود من  ل جوانب .

ولست يف و ا املبحث متوخني ملا صن  علمار اللغة  ما ورد يف مراج  النحو ومصةنفات ك 
فالعةةدد معةةروع فيدةةا بشةةكل تفصةةيليك ولكةةن  ةةاوب الوقةةوف علةةع جدةةود الّصةةَفدي يف قضةةايا 

 وموق  العلمار من و ت اجلدود ت ييداًك واختافاً. العددك
والعةةدد علةةةع أقسةةاً وةةةي: العةةدد املفةةةردك العةةةدد املر ةةبك والعقةةةدك والعةةدد املعطةةةوفك فالعةةةدد 
املفرد يشمل الواحد والعشرة وما بيندمةاك ويلحةق بة  لفظتةا مئةة وألة ك ولةو اتصةلت عامةة تثنيةة 

مزجيةاً مةن عةةددين ال  ر ةةب فدةو مةا تر ةب تر يبةاً وألةوفك أمةا امل أو َّة   مئتةني وألفةني ومئةات
فاصةةل بيندمةةاك وينحصةةر يف األعةةداد: أحةةد عشةةرك وتسةةعة عشةةر ومةةا بيندمةةاك أمةةا العةةدد العقةةد 

 اصةةطاحاً يف األلفةةان: عشةةرينك  ا ةةنيك أربعةةنيك رسةةنيك سةةّتنيك سةةبعنيك عةةاننيك فينحصةةر
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ةك و ل عدد حمصور بني عقةدين العقود السالف تسعنيك والعدد املعطوف ينحصر بني عقدين من
معطةوف ومعطةوف علية  وأداة عطة  )وةي الةواو(ك  علةع الوجة  السةابق ال بةد أ  يشةتمل علةع

 .(1)ورسو ك ا نا  و ا و ك بحد  وأربعو ك وا نتا  وستو  مثل: واحد وعشرو ك ستة
ضةةية ولعةّل مةن مةةداخل احلةديث يف وةة ا اجلانةب أ م نتعةرع ملةةا اختةارت الّصةةَفدي يف وة ت الق

ك واملغز  ال ي جعل الّصَفدي يتطرق هلاك وما مد  استمداً الّصَفدي هل ا االختيار يف اللغوية
 أجزار  تاب ؟
 اليت تعرع هلا الّصَفدي يف  تاب  يف َّ   العدد وي: اللغويةوالقضايا 

تعري  العدد النكرةك وت  ري العدد وت نيث ك وتيز العددك ولفظة )ني (ك و)بضة (ك والتة ريخ 
 والعدد.

 :النكرة العدد تعريف: أولا 
 :املفرد العدد -أ

وبكا أردت تعري  العدد املضاف أدخلت  ))قاب الّصَفدي يف تعري  العدد املفرد املضاف: 
األداة علةةةع االسةةةم الثةةةاين فتعةةةّرف بةةة  األوب  ةةةو:  ا ةةةة الرجةةةابك ومائةةةة الةةةدروم  قولةةةي:  ةةةاً 

 الرجل قاب كو الرمة:
 أو يكشـ َ العَمَـ    وهَ ي رج  التسـليمَ  

 
      ثــــــالث  األثــــــايف والرســــــوم  البالقــــــ 

 

(2) 
وال وةةةةول اخلمسةةةةة دراوةةةةم  ألّ  اإللةةةةافة للتمصةةةةيصك وختصةةةةيص األوب بةةةةالاً يغنيةةةة  عةةةةن 

 . (3(() كلي
مل خيتلةة   ةةاً الّصةةَفدي عةةن  ةةاً علمةةار اللغةةة يف تعريةة  العةةدد املضةةاف يف أنةة  يةةدخل 

                                 
أللوريك خالد بن عبد اهلل. َّرح التصريغ علع ك ا306ك 1/305يُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك   (1)

 .2/449التوليغك 

ك بةريوت: دار الكتةب 1ك قدم  وَّرح : أمحد حسةن بسةجك و. ديوا  كو الرمةيُنظر: كو الرمةك  يا  بن عقبة  (2)
 (.155ًك )1995العلميةك 

 .37ك1/38يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك  (3)
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  أل  املضةاف بَّنةا يعةرف  ةا يضةاف بلية ك ووة ا مةا كوةةب علية  أداة التعرية  علةع االسةم الثةاين
ك وكوةةةب املةةةَّد أنةةة  يسةةةتحيل أ  تةةةدخل أداة التعريةةة  عليدةةةا  لدةةةاك (1)بليةةة  أ لةةةب علمةةةار اللغةةةة

 واستشدد ب لي بقوب الفرلدق: 
 مَــــا زرالر م ــــي  عَقرــــدَتَ يَــــدَا َ سزرارَ    

 
 ِْرسَــــمَا ْرــــبردَرَكر خَمَسَــــةر األر َــــبَار 

 

(2) 
الكسائي اخلمسة األ ةوابك وأجةال الكوفيةو  اسةتعمال ك وحكةع أبةو ليةد أ  قومةاً مةن ورو  

 . (3)العرب  ري فصحار يقولون 
 :املركب العدد -ب

ف مةةا مةةا مل يضةة  فةة داة التعريةة  يف األوب  ةةو  ))قةةاب الّصةةَفدي يف تعريةة  العةةدد املر ةةب: 
 .(4(() علع خاف كلي اخلمسة عشر درملاً  بك ال ختصيص بغري الاًك وقد جار َّيرة 

وونةا ية  ر الّصةةَفدي تعرية  العةةدد املر ةبك وال يةورد  ةةري مة وب البصةةريني يف كلةيك و  نةة  
 ي خ  برأيدم أو يرات وو الصحيغك لكن  يورد أن  ونا  خاف كلي امل وب.

 امل اوب اليت مل ي  روا الّصَفدي يف تعري  العدد املر ب:
وةةو أ  تةةدخل األلةة  والةةاً علةةع االسةةم األوبك  املةة وب األوب: مةة وب أ ثةةر البصةةرينيك

 و: اخلمسة عشر درملاًك أل  اال ني ملا صةارا مةر بني نةزال منزلةة االسةم الواحةدك ووة ا مةا ك ةرت 
 الّصَفدي و ثري من علمار اللغة.

املةة وب الثةةاين: مةة وب الكةةوفيني واألخفةة  مةةن البصةةرينيك ووةةو تعريةة  اال ةةني األولةةنيك 

                                 
ك وابةن جة ك 2/173ك واملةَّدك حممةد بةن يزيةد. املقتضةبك 1/206بوي ك عمةرو بةن عثمةا . الكتةابك يُنظر: سي  (1)

 .116عثما . اللم  يف العربيضةك 

ديةةوا  ك والبيةةت للفةرلدقك يُنظةةر: الفةةرلدقك ملةاً بةةن  الةةب. 174/ك 2يُنظةر: املةةَّدك حممةةد بةن يزيةةد. املقتضةةبك   (2)
 (.380ك 374ًك )1982دار الكتب العلميةك ك بريوت: 1ك تغ: علي فاعورك والفرلدق

ك ابةن مالةيك حممةد بةن عبةد اهلل. َّةرح الكافيةة 216يُنظر: الزيفشريك حممود بن عمر. املفصل يف علم العربيضةةك   (3)
 .2/90ك ابن عقيلك عبد اهلل بن عبد الرمحن. املساعد علع تسديل الفوائد 3/1677الشافيةك 

 .1/38أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن  (4)
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ر درملاً  ألهنما علع األصل يف أهنما ا ا   ولة لي ملةا مبنيةا ك والعطة  يف  و: اخلمسة العش
 معنيدما فقط.

املةة وب الثالةةث: مةة وب قةةًو مةةن الكتةةابك ووةةو أهنةةم يةةدخلو  األلةة  والةةاً علةةع األ ةةار 
وأجةالت  ))الثا ةك  و: اخلمسة العشر الدرومك وكوب أ لب علمةار اللغةة علةع أنة  رأي فاسةدك 

 . (2)ك(1(() فرارالكسائي وال
 (:ثماني) لغات -

الفصةةةيغ أ  تقةةوب عنةةةدي عةةاين نسةةوةك وعةةةاين عشةةرة جاريةةةةك وعةةاين مائةةةة  ))قةةاب الّصةةَفدي: 
. فةةةر   دروةةةم(  ألّ  اليةةةار ونةةةا يةةةار املنقةةةولك ووةةةي  ابتةةةةة يف حالةةةة اإللةةةافة والنصةةةب  يةةةار قةةةاعا

 قلت: قوب األعشع:
ــاً   ــاً واا يــــ ــربر  اا يــــ ــد  ــــ  ولقــــ

 
  ــر ــاَُ عشـــ ــاً واـــ ــتني وأربعـــ  ةَ واثنـــ

 

(3) 
 خيال  كليك قلت: باب  الضرورة يف الشعر  ما قاب اآلخر:

ــــــرَت   نصـــــــلي يف يعمـــــــالت   و ـ 
 

   ــر ا ــبطضَ السَّــ ــد  ســ ــي األريَــ  دوامــ
 

(4) 

                                 
ك الفةةرارك حيةةي بةةن ليةةاد. معةةاين القةةرآ ك 3/1676يُنظةةر: ابةةن مالةةيك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. َّةةرح الكافيةةة الشةةافيةك   (1)

(2/33.) 

ك 3ك واإلنصاف يف مسائل اخلاف بني النحويني: الكوفينيك والبصةرينييُنظر: األنباريك عبد الرمحن بن حممد.   (2)
(ك و ابةةةن يعةةةي ك يعةةةي  بةةةن علةةةي. َّةةةرح املفصةةةل للزيفشةةةري ك 1/313ًك )1961السةةةعادة مصةةةر مصةةةر: مطبعةةةة

3/6/51. 

ةربّنك ومل أقة  علية  يف ديوانة ك يُنظةر: ابةن   (3) البيت ل عشع وك ا وو نةّص اجلةومورّي  والة ي يف ديةوا  َّةعمرت: ف َّم
. لسةةا  العةةربك حةةرف النةةو ك فصةةل الثةةار املثلثةةةك ) ك أو للضةةرس بةةن ربعةةي 13/81عةةن( منظةةورك حممةةد بةةن مكةةًر

 .1حاَّية رقم 2089/ك5الكعيبك يُنظر: اجلووريك ب اعيل بن محاد. الصحاحك )عن(ك 

. لسةةةةا  العةةةةربك حةةةةرف النةةةةو  فصةةةةل الثةةةةارك   (4) البيةةةةت ملضةةةةرس بةةةةن ربعةةةةيك يُنظةةةةر: ابةةةةن منظةةةةورك حممةةةةد بةةةةن مكةةةةًر
ك مطبعة البديةك َّرح َّواود املغ بن أيب بكر.  ك أو ليزيد ابن الطثرية يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن13/81 )عن(

 .598ه ك 1322
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ك وبضةةةةةةّم (1)[24]الةةةةةةرمحن:( ڄ ڄ ڄ)يريةةةةةةد )األيةةةةةةدي( علةةةةةةع أنةةةةةة  قةةةةةةد قةةةةةةرف: 
 . (2(() الرار

بسةكاهناك وحة فدا بفةتغ النةو  ووةو مةن الشة وك. يف )عاين( لغات  اث وي: فةتغ اليةارك و 
وللصةةةفدي ونةةةا رأي وةةةو أ  الفصةةةيغ عنةةةدت أ  تكةةةو  باليةةةار  ألهنةةةا عنةةةدت  يةةةار قةةةاعا الثابتةةةة يف 
النصةةب واإللةةافةك واحلةة ف عنةةدت مةةن بةةاب لةةرورة الشةةعرك ومةةا قالةة  الّصةةَفدي بَّنةةا وةةو لغةةة مةةن 

 لغات )عاين(.
أ  ونةا  أناًسةا مةن العةرب يقولةو  بالسةكو ك  وكوب ابن الوراق وابةن سةيدت وابةن احلاجةب

وأسةةةكنوا اليةةةار  مةةةا أسةةةكن يف معةةةد يكةةةربك فةةةاختري لةةة  السةةةكو   أل  مةةةا لةةةيس آخةةةرت يةةةار مةةةن 
احلةةةروف الصةةةحاح مةةةن األ ةةةار املعربةةةةك فمنةةة  الضةةةم والكسةةةر اسةةةتثقاالً هلمةةةا يف اليةةةار الةةةيت قبلدةةةا  

ع الفتغ طلباً للتمفي ك ومةا بعةد  سرةك فوجب التفريق بيندا وبني احلروف الصحاحك بنيت عل
ك فكةا  للحريةري نفةس رأي (3)الفتغ بال السكو ك فل لي وجبت عندوم أ  تب  علع السكو 

الّصةةةَفدي يف ب بةةةات يةةةار عانيةةةةك بةةةل ب  مةةةا قالةةة  احلريةةةري مشةةةاب  ملةةةا أوردت الّصةةةَفدي و  نةةة  ينقةةةل 
 .(4)عن 

ك وجةول ابةن (5)وجة  عنةدت بةالفتغوكوب ابن احلاجةب بى أ  أ ثةر العةرب تقةوب بةالفتغك وال
عصفور ب باهتا بالسكو  والفتغ وح فداك واستشةدد بةنفس مةا استشةدد بة  الّصةَفدي يف حة ف 

ك وحكةةع ابةةن مالةةي وابةةن احلاجةةب باللغةةات  لدةةاك وك ةةر ابةةن مالةةي والرلةةي أهنةةا بنيةةت (6)اليةةار

                                 
 (.149ًك ) 1934ك مصر: املطبعة الرمحانيةك يفتصر يف َّواك القرآ يُنظر: ابن خالوي ك احلسن بن أمحد.   (1)

 .1/38يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

ك تةغ: العةدد يف اللغةةك ابةن سةيدتك علةي بةن ب اعيةل. 495. علةل النحةوك يُنظر: ابن الةوراقك حممةد بةن عبةد اهلل  (3)
(ك ابةةةةن احلاجةةةةبك عثمةةةةا  بةةةةن عمةةةةر. اإليضةةةةاح يف َّةةةةرح 4ًك )1993ك 1الناصةةةةرك وعةةةةدنا  الظةةةةاورك و عبةةةةد اهلل

 (.1/615املفصلك )

 (.144يُنظر: احلريريك القاسم بن علي. درة الغوال يف أوواً اخلوالك )  (4)

 .1/615بن احلاجبك عثما  بن عمر. اإليضاح يف َّرح املفصلك يُنظر: ا  (5)

 .1/309يُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك   (6)
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 عند بعا العرب يف اإلفراد ةعل نوهنا حرف بعرابك ومن  قوب الشاعر:
ُ  ـــــــــ    ا ثنايــــــــا أررَبَــــــــ   ز سَـــــــــا

 
    ُوَأررَبَــــــــــــ   ْرثرغ ر هــــــــــــا ثرمَــــــــــــا 

 

(1) 
مةةندم  (2)[ بضةةم الةةرار24]الةةرمحن:( ڄ ڄ ڄ)ومثةةل كلةةي قةةرارة بعةةا القةةرار: 

 .(3)ابن مسعودك واحلسنك وعبد الوارثك وأبو عمرو وكلي تناسباً للح ف
 الشاعر: علي  العلمار من ب بات اليار يف قوب وقد خالفت الضرورة الشعرية ما

ــاً   ــاً واا يــــ ــربر  اا يــــ ــد  ــــ  ولقــــ
 

   ًــا ــتني وأربعـــ ــرةَ واثنـــ ــاَُ عشـــ  واـــ
 

 
 واوفقدم الّصَفدي. (4)كوب بلي  النحاسك وابن مالي وو ا ما

 وأيضاً يف يار األيدي يف قوب الشاعر :
ــــــرَت   نصـــــــلي يف يعمـــــــالت   و ـ 

 
   ــر ا ــبطضَ السَّــ ــد  ســ ــي األريَــ  دوامــ

 
 

ك (5)مةا كوةب بلية  سةيبوي ك وابةن جة ك وأبةو بر ةات األنبةاريفدي حت ف يف الضرورةك ووة ا 
 وقد تبعدم الّصَفدي يف كلي.

                                 
ك ومل أقةة  15/78البيةةت أنشةةدت األصةةمعيك يُنظةةر: األلوةةريك حممةةد بةةن أمحةةد. هتةة يب اللغةةةك بةةاب الثةةار والنةةو ك   (1)

 علي  يف األصمعيات.

ك اإلسةرتاباكيك حممةد بةن احلسةن. َّةرح 3/1674عبةد اهلل. َّةرح الشةافية الكافيةةك  يُنظر: ابةن مالةيك حممةد بةن  (2)
 .3/368َّافية ابن احلاجبك 

ك راجعةةة : الكشةةةاف عةةةن حقةةةائق التنزيةةةل وعيةةةو  األقاويةةةل يف وجةةةوت الت ويةةةليُنظةةةر: الزيفشةةةريك حممةةةدو بةةةن عمةةةر.   (3)
تفسةري. فةتغ القةدير حممةد بةن علةي.  (ك والشو اينك4/446ًك )2010ك بريوت: دار صادرك 1 ري ينسك و د.

(ك األبيةاريك ببةراويم 5/162هك )1414ك دمشةق: دار ابةن  ثةريك اجلام  بني ف  الرواية والدراية من علةم التضفسةري
 (.6/293بن ب اعيل. املوسوعة القرآنيةك )

َّةرح الكافيةة الشةافيةك  ك ابةن مالةيك حممةد بةن عبةد اهلل.169يُنظر: النحاسك أمحد بن حممد. صناعة الكتابك   (4)
3/1674 . 

ك تةغ: حممةةد علةي النجةةارك اخلصةائصك ابةن جة ك عثمةةا . 4/190يُنظةر: سةيبوي ك عمةةرو بةن عثمةا . الكتةةابك   (5)
 .2/413(ك األنباريك عبد الرمحن بن حممد. اإلنصاف يف مسائل اخلافك 2/271مصر: املكتبة العلميةك )
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وأيضاً ونا  قرارة حت ف فيدةا اليةار  مةا أورد الّصةَفدي وقةد تبة  العلمةار يف كلةيك ووةي يف 
 [.24]الرمحن:( ڄ ڄ ڄ)قول  تعاى: 

ك (1)احلاصةةل يف اآليةةة ووةة ت القةةرارة أليب عمةةروك واحلسةةنك وأبةةن مسةةعود تناسةةباً مةة  احلةة ف
وك ةةر الّصةةَفدي  (2)وقةةرام اجلمدةةور بالكسةةرك ومةةندم مةةن قرأوةةا بةةالفتغك وقةةرأ يعقةةوب بر بةةات اليةةار

 القرارة األوى فقطك ووي الضمك لعل  ير  بصحتدا.
وبعد احلديث عن تعري  العددك  ا  الّصَفدي يف العدد املفرد موافقةاً آلرار العلمةارك ولكنّة  

املرّ ةةب مل يةة  رم بالّ مةة وب البصةةرينيك و ةةا  يةةر  أنّةة  وةةو املةة وب الصةةحيغك يف تعريةة  العةةدد 
( رأية راجغة حيث قاب: ب ض  تابتدا باليار وو الفصيغ عندتك ووو الةرأي  يار عاين و ا  ل  يف )

الغالةةب عنةةد علمةةار الّلغةةةك وسةةيكو  احلةةديث يف الّسةةطور التاليةةة عةةن تةة  ري العةةدد وت نيثةة ك ومةةا  
 من أرار يف و ا االختيار؟.  ا  للصفدي

 :وتأنيثه العدد تذكري: ثانياا 
 :املفرد العدد ـ أ

بهنةةم يؤنثةةو  املةة  رك ويةة ّ رو  املؤنةةث علةةع قاعةةدة العةةدد  ألنةةي تقةةوب:  ))يقةةوب الّصةةَفدي: 
 ا ةةة  لمةةا ك وأربةة  جةةواراك بكا عرفةةت كلةةي فرنةةي تقةةوب يف الليةةايل مةةا بةةني الةةثاث بى العشةةر: 

ك وأربعة أياً وباب .  اث ليابا بى   باب ك وتقوب يف األياً ما بني الثا ة بى العشرة:  ا ة أياًا
فةةةةر  قلةةةةت: ألّي َّةةةةيرا فعلةةةةوا كلةةةةيك والت نيةةةةث فةةةةر ة علةةةةع التةةةة  ري  مةةةةا تقةةةةّرر يف بةةةةاب مةةةةا 

 ينصرف ملا  ا  الت نيث علًة من الّصرف؟ ال
صةةل ف نّةةث األصةةل يف وةة ا قلةةت: ألّ  األصةةل يف العةةدد الت نيةةث لكونةة  َّاعةةًةك واملةة  ر األ

                                 
يفتصر يف َّةواك القةرآ  مةن  ك ابن خالوي ك احلسني بن أمحد. 4/315عاين القرآ ك يُنظر: الفرارك حيىي بن لياد. م  (1)

(ك أبةةو حيةةا ك حممةةد بةةن يوسةة . تفسةةري البحةةر ا ةةيطك 149ًك )1934ك مصةةر: مطبعةةة الرمحانيةةةك  تةةاب البةةدي 
8/192. 

(ك 5/100ًك )1988ك بةةريوت: عةةامل الكتةةبك 1ك ومعةةاين القةةرآ  وبعرابةة يُنظةةر: الزجةةاجك ببةةراويم بةةن السةةري.   (2)
 .5/162الشو اينك حممد بن علي. تفسري فتغ القدير 
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البةةابك وبقةةي املةة  ر بغةةري ت نيةةث  ألنةة  فةةر ك وألّ  الفةةرق ال حيصةةل بال بزيةةادةك والزيةةادة حيتملدةةا 
 .(1(() امل  ر  ألن  أخّ  من املؤنث

ومل خيتل   اً الّصَفدي عما قال  علمار اللغة ال ين أَّةاروا بى تة  ري العةدد املفةرد وت نيثة  
يبوي  يةةةر  يفالفةةةة العةةةدد للمعةةةدود يف التةةة  ري والت نيةةةث بكا  ةةةا  العةةةدد يف مصةةةنفاهتمك فدةةة ا سةةة

ك واملَّد وابةن (3)ك وابن السكيت ير  أ  بعا العامة يف  امدم حي فو  اهلار يف امل  ر(2)مفرداً 
ج  أوردا من القرآ  ما يدب علع أ  العدد خيال  املعةدود يف التة  ري والت نيةث بكا  ةا  مفةرداًك 

 .(4)[7]احلاقة:( ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) قاب تعاى:
ولكةةةةن  انةةةةت املمالفةةةةة حاصةةةةلة عنةةةةدوم يف وجةةةةوت عةةةةدةك قةةةةد حصةةةةروا األنبةةةةاري يف أربعةةةةة 

الوجة  األّوب: أ  األصةل يف العةدد أ  يكةو  مؤنثًةاك واألصةل يف املؤنةث  ))ك وخاصةتدا: (5)أوج 
وار. وو ا ما كوب  أ  يكو  باهلارك وامل  ر وو األصلك ف خ  األصل اهلار  فبقي املؤنث بغري

ك والوجةة  الثةةاين: أ  املةة  ر أخةة  مةةن املؤنةةثك فلمةةا  ةةا  (6)بليةة  سةةيبوي  وابةةن وشةةاً واجلةةواليقي
امل  ر أخ  من املؤنث احتمل الزيادةك واملؤنث ملّا  ا  أ قةل مل حيتمةل الزيةادة. ووة ا مةا كوةب 

الوجدةةا  وةةو مةةا نقلةة   . و ةةا  وةة ا (7(() بليةة  ابةةن الةةوراقك والصةةيمريك وابةةن سةةيدتك وابةةن يعةةي 
                                 

 .1/35يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .3/557يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

ك 4 ك وك تةةةغ: أمحةةةد َّةةةا رك وعبةةةد السةةةاً وةةةارو بصةةةاح املنطةةةقيُنظةةةر: ابةةةن السةةةكيتك يعقةةةوب بةةةن بسةةةحاق.   (3)
 (.213ًك )1978القاورة: دار املعارف 

 .277ك ابن ج ك عثما . اللم  يف العربيضةك 2/155يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك  (4)

 ك بتصرف.219ك 218يُنظر: األنباريك عبد الرمحن بن حممد. أسرار العربيضةك   (5)

ك َّةةرح اجلمةةل الكةةَّ ك ابةةن وشةةاًك عبةةد اهلل َّةاب الةةدين. 3/557يُنظةر: سةةيبوي ك عمةةرو بةةن عثمةا . الكتةةابك   (6)
ك تغ: َّرح أدب الكاتب(ك اجلواليقيك موووب. 107ك108ًك )1987تغ: عادب أيوبك دائرة الشؤو  الثقافيةك 

 (.213ً ك ) 1995ك الكويت: مطبوعات جامعة الكويتك 1د. طيبة محد بوديك و

التبصةةةةرة ك الصضةةةةيمرّيك عبةةةةد اهلل بةةةةن علةةةةي. 492ك 491لةةةةل النحةةةةوك يُنظةةةةر: ابةةةةن الةةةةوراقك حممةةةةد بةةةةن عبةةةةد اهلل. ع  (7)
(ك ابةن سةيدتك علةي بةن ب اعيةل. 1/284ً) 1982ك دمشق: دار الفكرك 1ك تغ: فتحي علي الدينك ووالت  رة

 .6/26ك ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك 25العدد يف اللغةك 
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الّصَفدي عن يفالفةة العةدد للمعةدود يف التة  ري والت نيةثك و  نة  يةورد أقةو  الوجةوت لةد  علمةار 
 اللغةك واهلل أعلم. 

( ليةةةدت للمبالغةةةة  مةةةا ليةةةدت يف: عامةةةةك ونسةةةابةك واملةةة  ر  اهلةةةار والوجةةة  الثالةةةث: أ  ) ))
ك (1)بليةة  املةةَّدك واألنبةةاريك ابةةن يعةةي أفضةةل مةةن املؤنةةثك فكةةا  أوى بزيادهتةةا. ووةة ا مةةا كوةةب 
 ةراب  ( يف امل  ر باهلار   ةو: ) فعاب والوج  الرّاب : أهنم ملّا  انوا ومعو  ما  ا  علع مثاب )

( محلةوا  عقةاب وأعقةب ( وومعو  ما  ةا  علةع وة ا املثةاب يف املؤنةث بغةري وةار   ةو: ) وأ ربة
ك وأسةقطووا يف املؤنةث. ووة ا مةا كوةب بلية  الةوراقك العدد علع اجلمة   فة دخلوا اهلةار يف املة  ر

 .(2(() واألنباري
ك ةةرت الّصةةَفدي وةةو الةةرأي األقةةو ك واأل ثةةر عنةةد العلمةةارك و ةةا  تابعةةاً هلةةم فيمةةا ك ةةروتك  ومةةا

 ولكن لاد بعضدم يف سبب ت نيث امل  ر وت  ري املؤنث يف قاعدة العدد.
 : املرّكب العدد ـ ب

ووةةةو أحةةةد عشةةةر -يف العةةةدد املر ةةةب مةةةن بعةةةد العشةةةرة بى العشةةةرين قةةةالوا  ))قةةةاب الّصةةةَفدي: 
بحد  عشرة ليلًةك وا نتا عشرة ساعًةك و اث عشرة ليلًةك وما بعدت بى العشرين بر بةات  -وباب 

ف الت نيةةث مةةن اجلةةزر األوب يف البةةاقي  الت نيةث يف اجلةةزأين مةةن بحةةد  عشةةرةك وا نتةةا عشةةرةك وحةة م
نةةا عشةةر يومةةاًك و ا ةةة عشةةر يومةةاًك ومةةا بعةةدت بى العشةةرين طلةةّو للمؤنةةثك وأحةةد عشةةر يومةةاًك وا 

 .(3(() اجلزأين األولني من الت نيثك وب بات  يف اجلزر األوب ملا بعدت يف امل  ر
قالة  علمةار اللغةةك و ةا  مةا كوةب بلية   وقد قاب الّصَفدي يف ت  ري العدد املر ةب وت نيثة  مةا

ا ةةةة  عشةةةةر باإل بةةةةات يف اجلةةةةزأين وةةةةو نفسةةةة   ةةةةاً الّصةةةةَفدي يف تةةةة  ري وت نيةةةةث بحةةةةد  عشةةةةر و 
سيبوي ك بال أ  ابن السكيت خال  سيبوي  يف ت نيث العدد وتة  ريت يف أ  اهلةار تسةقط مةا بةني 

                                 
ك ابةةن 218ك واألنبةةاريك عبةةد الةةرمحن بةةن حممةةد. أسةةرار العربيضةةة 2/155يُنظةةر: املةةَّدك حممةةد بةةن يزيةةد. املقتضةةبك   (1)

 .6/26يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك 

ك واألنبةةاريك عبةةد الةةرمحن بةةن حممةةد. أسةةرار العربيضةةةك 491يُنظةةر: ابةةن الةةوراقك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. علةةل النحةةوك   (2)
219. 

 .1/36ياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوف  (3)
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ك وتبةةة  الّصةةةَفدي سةةةيبوي  يف (1) ةةةاث عشةةةرة بى تسةةة  عشةةةرة وتثبةةةت يف العشةةةرة علةةةع  ةةةل حةةةاب
َّد باألل ك وليس علع ت نيث ال ي كليك وت نيث اجلزأين يف بحد  عشرة وا نيت عشرة عند امل

علةةةع جدةةةة التةةة  ريك  ةةةو: )قةةةائم وقائمةةةة(ك أمةةةا ا نتةةةا عشةةةرة فالتةةةار  ابتةةةة يف )ا نتةةةا(ك ووةةةي دليةةةل 
ك وابةةن الةةوراق  ةةا   امةة  َّةةبيداً بكةةاً املةةَّدك وك ةةر أ  عامةةة الت نيةةث يف )بحةةد ( (2)الت نيةةث

صةةةوريت الت نيةةةث وةةةو مةةةن جةةةول اجلمةةة  يفالفةةةة لعامةةةة الت نيةةةث يف )عشةةةرة(ك و ةةةا  االخةةةتاف يف 
بيندمةةةاك والتةةةار يف )ا نتةةةا( قةةةد صةةةارت يف حشةةةو الكلمةةةةك فك هنةةةا خرجةةةت عةةةن حكةةةم الت نيةةةثك 

 .(3)فب لي  انت تار )ا نتا( يفالفة لتار عشرةك فحسن اجلم  بيندما
وبنةار علةةع مةةا مضةع  ةةا  البةةن السةكيت الةةرأي املمةةال  آلرار العلمةارك ونقةةل الّصةةَفدي مةةا 

 علمار يف ت  ري العدد املر ب وت نيث .قال  ال

 ( : عشرة)  شني ـ ج

رةك وبنو تيم يكسروهنا ))قاب الّصَفدي:   .(4(() احلجاليو  يسكنو  الّشني يف عشم

 ذكر علماء اللغة لغتين في )عشرة(:
ر الّشني )عشرةة(ك ووي لغة ب  تيما .  اللغة األوى: فتغ العني و سم

رةة(ك ووي لغة احلجاليني. اللغة الثانية: فتغ العني  وبسكا  الّشني )عشم
وقد ك ر الّصَفدي اللغتنيك ولكّن  مل ي  رم اختيار العلمار أياً من اللغاتك وقد أَّة  علمةار 

ةةكني حر ةةة اإلعةةراب للتمفيةة  اةةاورة تيميّةةة(5)العربيضةة علةةع نسةةبة الفةةتغ ألوةةل احلجةةال ك وتسم
ك (6)

                                 
ك وابةةن السةةكيتك يعقةةوب بةةن بسةةحاق. بصةةةاح 559ك 3/558يُنظةةر: سةةيبوي ك عمةةرو بةةن عثمةةا . الكتةةابك   (1)

 (.214املنطقك ) 

 .2/161يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (2)

 .479يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك   (3)

 .1/36يبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل   أ  (4)

 (.  53ًك )2003ك القاورة: مكتبة األجنلوك 3ك ويف اللدجات العربيضةيُنظر: أنيسك ببراويم.   (5)

 اللدجةةات العربيضةةة يف الةةرتاث القسةةم األوب يف النظةةامني الصةةويت والصةةريفكيُنظةةر: اجلنةةديك د. أمحةةد علةةم الةةدين.   (6)
 (.  245ًك )1983مصر: الدار العربيضة للكتابك 
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ك رت الّصَفدي يف َّني )عشرة( ووةي أّ  أوةل احلجةال  اوونالي استثنارة من و ت القاعدة ووو م
ك ووة ت اللغةات وةي (1)يسّكنو  الّشني من )عشرة(ك بينما أول تيما يكسرو  الّشةني يف )عشةرة(

عكس ما علي  لغة احلجال وبنو تيما  ألّ  أول احلجال يف  ري و ت الّلغة يشبعو  عامة الكاًك 
اق أهّنةةم اختةةاروا  سةةر الّشةةني لثقةةل املؤنةةث يف الّلفةةظ واملعةة ك ك وحكةةع الةةورّ (2)وبنةةو تةةيما خيّففةةو 

ك و ةةا  مةةةن ابةةةن احلاجةةب أّ  لغةةةة أوةةةل (3)ف ّمةةا اللفةةةظ لزيةةادة اهلةةةارك وأّمةةةا املعةة  فوقوعةةة  للمؤنةةةث
مةةندمم مةةن يفةةتغ الّشةةني  ))احلجةةال وةةي األحسةةن لثقةةل املؤنةةثك ولطلةةب اخلّفةةةك بلغةةة  الثةةةا وقةةاب: 

: بهّنةةا وةةي األصةةلك وبةة لي قةةرأ األعمةة  بةةالفتغ يف قولةة  ك وقةةا(( أيضةةاً مةة  املؤنةةث ب ابةةن مالةةيا
ك وقةةةد رّجةةةغ (5)ك ووةةةي لغةةةة بلةةةيٍّ (4)[60]البقةةةرة:( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)تعةةةاى: 

وبّينةةةةةةت تةةةةةةرجيغ الّسةةةةةةكو  بقةةةةةةويل: واللغةةةةةةة األوى وةةةةةةي  ))ابةةةةةةن مالةةةةةةيا لغةةةةةةة احلجةةةةةةاليني وقةةةةةةاب: 
 .(6(() املشتدرةم 

ةةكنيك وقةةرأ  اوةةداك و كةةن القةةوب بةة ّ  وةة ت اللدجةةات قةةد قةةرأ   ةةا القةةرارك فقةةرأ اجلمدةةور بالتسم
وعيسعك وابن و ّاب وابن أّ ليلعك ويزيد بالكسرك وقةرأ ابةن الفضةل األنصةاريك واألعمة   مةا 

 .(7)وّلغ ابن ماليا بالفتغ
لكةةن مةةاوي العلةةة يف يفالفةةة أوةةل احلجةةال وتةةيما هلجتيدمةةاك ووةةو أّ  املشةةدور عنةةد احلجةةاليني 

                                 
ًك 1990ك القةاورة: مكتبةة اخلةاجنيك 1تةغ: وةد  قراعةةك و معاين القةرآ كيُنظر: األخف ك سعيد بن مسعدة.   (1)

(1/104 .) 

 .28يُنظر: ابن سيدتك علي بن ب اعيل. العدد يف اللغةك   (2)

 . 499يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك   (3)

ك أبةةةةةو حيةةةةةا ك حممةةةةةد بةةةةةن يوسةةةةة . تفسةةةةةري البحةةةةةر ا ةةةةةيطك 85ك1/87ن جةةةةة ك عثمةةةةةا . ا تسةةةةةبك يُنظةةةةةر: ابةةةةة  (4)
ك تةةةغ: أنةةةس مدةةةرةك بةةةريوت: دار بحتةةةاف فضةةةار البشةةةرك الةةةدمياطيك َّةةةداب الةةةدين أمحةةةد بةةةن محةةةد. 29ك1/218

 (.137ًك )1998الكتب العلميةك 

 .  2/330يُنظر: السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. اإلتقا ك   (5)

ك األينةةةوينك علةةةي بةةةن حممةةةد. َّةةةرح 3/1670يُنظةةةر: ابةةةن مالةةةيك حممةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. َّةةةرح الكافيةةةة الشةةةافيةك   (6)
 .1/623األينوينك 

 (.  5/64يُنظر: األبياريك ببراويم بن ب اعيل. املوسوعة القرآنيةك )  (7)
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ن الثا ةي بكا  ةا  مضةموماً أو مكسةوراًك وتةيمة تسةّكن كلةيحتريي الثاين م
ك وسةبب املمالفةة (1)

يف العةةدد أنّةة  قةةد نقضةةت يف  ثةةريا منةة  العةةادات مةةن كلةةي القةةوب يف واحةةدا: واحةةدةك وأحةةدةك فلمةةا 
ةرةك و ة لي اقتصةاروم مةةن  ةاث مئةةا بى تسةعمائةا علةةع  صةاروا منة  بى العةدد قةالوا: بحةةد  عشم

أّ  العةةدد  ))ك ويةةر  ابةةن جةةّ  (2)الواحةةدك ومل يقولةةوا  ةةاث مئةةنياك وال أربةة  مئةةني أ م ألةةافوت بى
حيةةدث معةة  تةةر  األصةةوب ك و ةة ت األسةةباب تر ةةتم  ةةل مةةن اللدجتةةني هلجتدمةةا بى (3)(( مولةة  ة

 هلجةا أخر .
وقةد تبةني ا  َّةني عشةرة فيدةا  ةاث لغةاتك وقةد ك ةر الّصةَفدي لغتةني مندةاك ومل يةرجغ أي 

 وقد رجغ علمار لغة أول احلجالك واهلل أعلم. لغة منداك
وقةةةد اّتضةةةغ أّ  اختيةةةار الّصةةةَفدي يف تةةة  ري العةةةدد وت نيثةةة ك  ةةةا  يف العةةةدد املفةةةردك واملر ةةةبك 
واختاف العلمار يف َّني عشةرةاك وبعةد النظةر وتتبة  آرار العلمةار يف كلةي وجةدت أّ  الّصةَفدي 

قةو  عنةدوم مثةل رأية  يف ت نيةث العةدد وتة  ريتك حيةث تب  علمار الّلغةك بل  ا  خيتار الرأي األ
بهّنم يؤنّثو  امل  رك وي ّ رو  املؤنثك وقد  ا  ناقاً آلرائدمك وعلع و ا فرنّنةا نتسةارب وةل قةّدً 
الّصةةةَفدي يف تيّةةةز العةةةدد أ ثةةةر ممةةةا قّدمةةة  يف التةةة  ري والت نيةةةث ؟ ووةةةل فصةةةل يف كلةةةي؟ وةةة ا مةةةا 

 س تطّرق ل  يف الفقمرة التالية:

 :العدد متييز: ثالثاا 
 :املفرد العدد ـ أ

 : واالثنني الواحد تميز ـ 1

)ا نةةةا ( لةةةيس هلمةةةا تييةةةز   حتةةةدث الّصةةةَفدي عةةةن تيةةةز العةةةددك وك ةةةر أ  األعةةةداد )واحةةةد( و
ألهّنمةةا يةةدال  علةةع نفسةةيدماك وملةةا مةةن بةةاب بلةةافة الشةةير بى نفسةة ك بال مةةا جةةار يف الضةةرورة 

ًة واحةةدك ويومةةا ك و ا ةةة أيةةاًك ومةةا بعةةدت بى العشةةرةك فلةةم يضةةيفوا وقةةالوا: يةةو  ))الشةةعريةك وقةةاب: 
                                 

 .  247لنظامني الصويت والصريفك يُنظر: اجلنديك د. أمحد علم الدين. اللدجات العربيضة القسم األوب يف ا  (1)

 .  6/27يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك   (2)

   326ك.1/325يُنظر: ابن ج ك عثما . ا تسبك   (3)
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 ا نني بى ممّيزك ف ما ما جار من قوب الشاعر: واحداً وال
ــدلِ    ــض التدلــــ ــيَي   مــــ ــبَُّ خ صَــــ  كــــ

 
    َِــ ــا زَنظـ ــ  ث نتـ ــوزه ْيـ ــر   ع ـ   ـ

 

(1) 
لت: ألن  فباب  الشعرك ولرورة الشعر ال تكو  قاعدًة. فر  قلت: ألّي َّيرا فعلوا كلي؟ ق

ك فاليومةةا   يعةةود بى بةةاب بلةةافة الشةةير بى نفسةة   ألنةةي بكا قلةةت: ا نةةا يةةومنيك أو واحةةد رجةةلا
ملةةا اال نةةا ك والواحةةد وةةو الرجةةلك وبكا قلةةت: يةةوًةك ورجةةا  فقةةد دللةةت علةةع الكميةةة واجلةةنسك 
ولةةةيس  ةةة لي يف )أيةةةاً(ك و)رجةةةاب( فيمةةةا فةةةوق الثا ةةةة  ألّ  كلةةةي يقةةة  علةةةع القليةةةل والكثةةةريك 

 .(2(() يضاف العدد بلي   لتعلم الكميةف
ومل خيةةرج الّصةةَفدي عةةن  ةةاً علمةةار اللغةةةك بةةل  ةةا  تابعةةاً هلةةم فيمةةا قةةالوت يف وةة ا الصةةددك 
فكا  املَّد يةر  أ  القيةاس أ  تقةوب: رجةل واحةدك وا نةا رجةلك لكةن  ةا  ك ةر الرجةل والةرجلني 

ا ة وما فوقداك وقةد جةار علةع األصةل اجتما  معرفة العددك ومعرفة النو ك وو ا ال وتم  يف الث
ك  ةةة لي الةةةوراق يةةةر  أ  اال نةةةني َّةةةبدت بالثا ةةةة يف (3)يف التثنيةةةة  ألهنةةةا َّةةة ك ووةةةو يف الشةةةعر

 .(4)البيت
 وعند الزيفشري وابن يعي  أن  عمل علع القياس املرفوع من قاب:

 ..... ..... ..... 
 

  َ ــ ــا زنظــــ  ..... .....ثنتــــ
 

(5) 
ك وجعةل املوصةلي والسةيوطي بيةت الشةعر مةن (6)ا اً لقوب ابن سيدتو ا  قوب الّصَفدي مش

                                 
البيت خلطاً اجملاَّعيك وجلندب بن املث ك ينار اهل ليةك وقيل لسلمع اهل ليةك يُنظر: احلمويك أبو بكر بن علي.   (1)

ك 3/403ًك 1987ك بةةةةةةريوت: دار ومكتبةةةةةةة اهلةةةةةةابك 1ك تةةةةةةغ : عصةةةةةةاً َّةةةةةةعيتوك وب و ايةةةةةةة األربخزانةةةةةةة األد
 (.1/532الشنقيطيك أمحد بن األمني. الدرر اللوام  علع مل  اهلوام ك )

 .36ك 1/35يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .2/153يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (3)

 .489يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك   (4)

 .6/23ك وابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك 212ك213يُنظر: الزيفشريك حمود بن عمرو. املفصلك   (5)

 .26يُنظر: ابن سيدتك علي بن ب اعيل. العدد يف اللغةك   (6)
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ك واعتةةةَّ ابةةةن عصةةةفور بلةةةافة ) نتةةةا( بى (1)الشةةة وكك وأنةةة  ال فائةةةدة مةةةن بلةةةافة الواحةةةد واال نةةةني
 .(2)حنظل لرورة َّعرية وتبع  الّصَفدي

 : العشرة إلى الثالثة تمييز ـ 2

العشةرة بى َّةو  القلةةك فقةالوا:  ا ةة أيةاًك  وألةافوا العةدد مةن الثا ةة بى ))قاب الّصَفدي: 
  ]228]البقةرة:( چ چ چ)وأربعة أَّابك ورسة أَّدرك وستة أر فةك وال يورد ودنا قولة : 

ألن  مّيز الثا ة ةم  الكثرة  ألّ  املع   ّل واحدةا من املطلقات ترتّبص للعدة  ا ة أقراراك فلما  
اً ميّةةز الثا ةةة ةمةة  الكثةةرةك وال يةةنقا وةة ا بقولةة  تعةةاى:  ةةا   مةةو  األقةةرار مةةن املطلقةةات  ثةةري 

[ك ف تع ةم  القلة والنفوس املتوفاة  ثريةة بى 42]الّزمر:( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)
الغاية بَّعاراً بتدةوين وة ا الفعةل يف مقةدور اهلل تعةاىك و ة ّ  تةويّف وة ت النفةوس الكثةرية الةيت علةم  

 . (3(()    ن  تويّف أنفسا قليلةا دو  العشرة ثرهتا وحتقق تزايدوا يف مقدور اهلل تعاى
فقد ك ر الّصَفدي أ  علمار اللغة أَّعوا أ  تييز العدد مةن  ا ةة بى عشةرة َّة ك ووةو أ  
تضاف بى َّو  القلةك و ا  و ا رأي أ لب العلمار مندم سيبوي ك وابن السكيتك وابن قتيبةك 

وحكع ك (5)ن  من الواجب بلافت  بى اجلم  القليلك بل ب  ابن الوراق  ا  ير  أ(4)وابن السراج
ك ومل وةول (6)أبو علي الفارسي أهنا تضةاف بى اجلمةو ك ومل حيةدد أيةاً مندةاك و  نة  يةر  جوالوةا  لدةا

                                 
ك تةةغ: علةةي الشةةومليك األرد : دار االكنةةدري  افيةةة ابةةن احلاجةةبَّةةرح  يُنظةةر:  املوصةةليك عبةةد العزيةةز بةةن َّعةةة.   (1)

 (.425واألملك ) 

 .4/74ك السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 1/305يُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك  (2)

 .1/36يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

ك وابةةن السةةكيتك يعقةةوب بةةن بسةةحاق. بصةةاح املنطةةقك 3/557بةةن عثمةةا . الكتةةابك  يُنظةةر: سةةيبوي ك عمةةرو  (4)
ك وابةن السةراجك حممةد بةن سةدل. األصةوب يف النحةوك 270ك وابن قتيبةك عبد اهلل بةن مسةلم. أدب الكاتةبك 213
1/311. 

 .489يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك   (5)

 .284بن أمحد. التكملةك يُنظر: الفارسيك احلسن   (6)
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ك واالختيةار عنةد احلريةري بلةافتدا (1)الصضيمرّي بلافتدا بى  ري كلي بال فيما ليس ل  َّة  قليةل
اًك ويتطةابق العةدد واملعةدودك و انةت علتة  يف وة ا االختيةار أ  جلمو  القلةة ليتناسةب نظةم الكة

ك ولكةن (2)العدد من الثا ة بى العشرة ول  للقلةةك فكانةت بلةافت  ملثةل كلةي اجلمة  مائمةاً لة 
قةةد يضةةاف بى اجلمةة  الصةةحيغ وَّةة  الكثةةرة  مةةا ك ةةر الّصةةَفدي يف اآليةةة الكر ةةةك ووةة ا عنةةد 

 .(3)كلي الّصَفدي لكن  مل يستوفدا  لدا علمار اللغة يف حاالتك وقد ولغ
 ما يضاف بى َّ  الكثرة : أواًل:

. والشةاك القياسةي مةا  أ  يكو  ل  بنار قلةك ولكن  َّاك قياساً و اعاً  فينزب بة لي للمعةدًو
ك ومةةا قالةة  علمةةار اللغةةة  ةةاملَّد ]228]البقةةرة:( چ چ چ)ك ةةرت الّصةةَفديك يف قولةة  تعةةاى: 

ك وابةن (4)ير  أ  العةدد الة ي يكةو  للكثةري جةال علية  مةا يكةو  للقليةلال ي جول كليك و ا  
. (6)ك و ةا  ابةن مالةي يقةوب باإللةافة(5)يعي  وعل َّة  الكثةرة ونةا قةد اسةتعري فية  جلمة  القلةة

 .(7)والشاك السماعيك  و:  ا ة َّسو ك فر  أَّساعاً قليل االستعماب
القليةةل يف مثةةل وةة ا اسةةتغنت عنةة  بةةالكثري  ويةةر  ابةةن واّلد أ  العةةرب بكا مل تسةةتعمل اجلمةة 

 .(8)فجعلت  للقليل والكثريك فاستغنوا عن أَّسا  بثا ة َّسو ك وعن أقرار بثا ة قرور
لكةةةن الّصةةةَفدي مل يةةة  ر وةةة ا  لةةة  بةةةل أتةةةع باجملمةةةل واملدةةةم مةةةن التمييةةةزك ووةةةو أ  تضةةةاف 

يةة بى َّة  الكثةرةك ووةو األعداد من  ا ة بى عشرة بى َّ  القلةك وك ةر سةبب بلةافتدا يف اآل
                                 

 482يُنظر: الصيمريك عبد اهلل بن علي. التبصرة والت  رةك   (1)

 .197يُنظر: احلريريك درة الغوالك   (2)

لةةةيار السةةةالي بى أولةةةغ ك النجةةةارك حممةةةد بةةةن عبةةةد العزيةةةز. 623ك 1/622يُنظةةةر: األينةةةوينك َّةةةرح األينةةةوينك   (3)
 (.23ك 4/22ًك ) 1969ك القاورة: مطبعة الفجالةك 1ك واملسالي

 .2/157يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (4)

 .6/36يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك   (5)

 .3/1664يُنظر: ابن ماليك حمّمد بن عبد اهلل. َّرح الكافية الشافيةك   (6)

 .483يُنظر: الصيمريك عبد اهلل بن علي. التبصرة والت  رةك   (7)

 .249ك 248يُنظر: ابن والدك أمحد بن حممد. االنتصار لسيبوي  علع املَّدك   (8)



 الق ايا البنيوية والق ايا الرتكيبية الفصَ الث الث :

 

217 

املع  اليت تتضمن  اآلية الكر ة من أ   مو  األقةرار مةن املطلقةات  ثةريك ور ةا أنة   ةا  يةر  أ  
 توليغ و ا الشاك  ري مدم يف لبط األعاً .

ولكةن  (1)مندم من يضيف  بى اجلم  الصحيغك بعلة أن  يدخل يف باب اجلمة  القليةل ثانياً:
 كلي. الّصَفدي مل ي  ر 

ٹ ٹ ٹ )وقةد أورد الّصةَفدي أنةة  ال يةنقا ب  أتةةوا ةمة  القلةةة يف قولة  تعةةاى: 

[ك والنفوس املتوفةاة  ثةريةك فجعلةوا َّة  الكثةرة ونةا َّة  قلةة  وكلةي 42]الّزمر:( ڤ ڤ
بتدوين الفعل يف مقدور اهلل تعةاىك وقلةة مةن علمةار اللغةة مةن حتةدث عةن اجلمة  ونةاك مةندم ابةن 

أ  الغرع بَّنا وو اجلم ك سوار َّة  قلةة أو َّة   ثةرةك وقةد ورد وة ا يف آيةات  األ ري ال ي ير  
[ك فجمةةة  الةةةنفس َّةةة  قلةةةة وقةةةًو 14]النمةةةل:( ٻ ٻ ٻ پ) ثةةةرية  ةةةو: 

ٹ )فرعةةو  ليسةةوا بالقليةةل حةة  يكةةو  اجلمةة  ونةةا َّةة  قلةةةك ووةة ا مةةا ورد يف اآليةةة الكر ةةة: 

 .(2)[42]الّزمر:( ٹ ٹ ڤ ڤ
 :ومؤنث ربمذك املميز العدد حكم -

وال يضاف عددة أقّل من ستة بى ممّيزين ك ةر وأنثةع  ألّ   ةّل واحةدا مةن  ))يقوب الّصَفدي: 
 . (3(() املمّيزين َّ ك وأقّل اجلم   ا ة

وقةةد نقةةل الّصةةَفدي وةة ا الةةنص عةةن علمةةار اللغةةة يف بلةةافة العةةدد املفةةرد بى مميةةزينك ك ةةر أو 
 .(4)أنثعك مندم ابن عصفور وابن مالي واألينوين

                                 
ك واألينةوينك علةي بةن 1/307ك وابةن عصةفورك املقةربك 490يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك  (1)

 .1/622حممد. َّرح األينوينك 

ك تةةغ: حممةةد حميةةي الةةدين عبةةد احلميةةدك ب الكاتةةب والشةةاعراملثةةل السةةائر يف أديُنظةةر: ابةةن األ ةةريك لةةيار الةةدين.   (2)
 (.178ك 3/177هك ) 1420بريوت: املكتب  العصريةك 

   1/36يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

ك ابةن مالةةيك حممةةد بةن عبةةد اهلل. َّةرح الكافيةةة الشةةافيةك 1/310يُنظةر: ابةةن عصةفورك علةةي بةةن مةؤمن. املقةةربك   (4)
 .1/626ك واألينوينك علي بن حممد. َّرح األينوينك 3/1690
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 . واأللف املائة تمييز ـ 3

 : املائة تمييز ـ أ

ك فجعلةةوا املميّةةز مةةن املائةةة بى  ))يقةةوب الّصةةَفدي يف تييةةز املائةةة:  ك ومائتةةا يةةًو وقةةالوا: مائةةة يةةًو
األلةة  ومةةا بعةةدت مضةةافاًك ومل وةةروت  ةةر  مةةا بعةةد العشةةرة بى التسةةعني. فةةر  قلةةت: مةةا العلةةة يف 

ت علةةع العشةةرة لكوهنةةا عقةةداً مثلدةةاك ومحلةةت علةةع التسةةعني  ألهنةةا كلةةي ؟ قلةةت: ألّ  املائةةة محلةة
 . (1(() تليدا ف لًز ممّيزوا اإللافة تشبيداً بالعشرةك ومّيزت بالواحد دو  اجلم  تشبيداً بالتسعني

يف و ا ي  ر الّصَفدي أ  علمار اللغة جعلوا مميز املائة مضافاًك ومل ي خ  حكم مميز ما بعد 
التسةةةعنيك فةةةالتمييز مةةة  أحةةةد عشةةةر بى تسةةة  وتسةةةعني يكةةةو  مفةةةرداً منصةةةوباًك  العشةةةرةك وال مميةةةز

ك وقةد علةل (2)والتمييز م  املائة واأللة  يكةو  مفةرداً لكنة   ةرورا باإللةافةك ووة ا رأي ابةن جة 
كلي الّصَفديك ب ن  مفرد تشبيداً باجلم ك ومضةاف تشةبيداً بالعشةرةك ومل يكةن لة  أي بلةافة ملةا 

غة يف كليك وقةد فسةر ابةن السةراج أ  َّةبددا بعشةرة  ألهنةا عشةر عشةراتك فكةا  قال  علمار الل
مةةن الواجةةب أ  تضةةافك وأمةةا َّةةبددا بالعشةةرين والتسةةعني ألهنةةا تليدةةاك فكةةا  مةةن الواجةةب أ  

ك وقةةةةوب (4)ك ووةةةةو مةةةةا أوردت الّصةةةةَفدي وكوةةةةب بليةةةة  أ لةةةةب علمةةةةار اللغةةةةة(3)يكةةةةو  مميزوةةةةا مفةةةةرداً 
وتضةةاف املائةةة فمةةا فوقدةةا بى املعةةدود  ))ك وقةةاب ابةةن مالةةي: (5)الّصةةَفدي مشةةاب  لقةةوب األنبةةاري

 . (6(() [ 259]البقرة:( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)مفرداً  قول  تعاى: 
  حتدث الّصَفدي عن املائة م  الثا ة بى العشرة فيكو  تيزوةا مفةرداً وليسةت َّعةاًك وبةني 

علمةار اللغةةك و ةا  لكثةري مةندم سبب  وهنا مفردة ب دلة من القرآ  والشعرك  ما فعل  ا أ لب 
                                 

 .1/37يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .229ك 228يُنظر: ابن ج ك عثما . اللم  يف العربيضةك   (2)

 .1/312يُنظر: ابن السراجك حممد بن سدل. األصوب يف النحوك   (3)

ك ابةن سةةيدتك 1/486ك الصةيمريك التبصةرة والتةة  رةك 493مةد بةن عبةةد اهلل. علةل النحةةوك يُنظةر: ابةن الةةوراقك حم  (4)
 .33علي بن ب اعيل. العدد يف اللغةك 

 .222يُنظر: األنباريك عبد الرمحن بن حممد. أسرار العربيضةك   (5)

 .3/1667يُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح الكافية الشافيةك   (6)
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وقةةالوا:  ةةاث مائةةةك وأربعمائةةة وبابةة ك فميّةةزوت بةةاملفردك ومل  يّةةزوا بةةاجلم   ))آرار يف كلةةيك ويقةةوب: 
فقةةةالوا  ةةةاث مةةةائني. فةةةر  قلةةةت: مةةةا العلةةةة يف كلةةةي؟ قلةةةت: ا تفةةةاًر بلفةةةظ الواحةةةد عةةةن اجلمةةة ك 

 لشاعر:[ك أي أطفااًلك وقاب ا5]احلج:( ے ۓ ۓ)اهلل تعاى:  قاب
ــــوا      كلـــــوا يف بعـــــ ِ بطـــــن كم  ترع فـ 

 
     ــيص ــض   ــــ ــا ركنم زمــــ ــاَُّ زمــــ  ْــــ

 

(1) 
( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ): (2)علةةةةةةةةةع أنةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةرأ محةةةةةةةةةزة والكسةةةةةةةةةائيّ 

[ك برلافة مائة بى سننيك وو ا بلافة املمّيز بى َّ ك فعلع و ت القرارة أقل مدة 25]الكد :
مةا تكةو  سةتمائة سةنة وتسة  سةنني لكونة  لبثدم علع م وب منم ير  أّ  اجلم  ا نا  فمةا فوقد

 .(3(() ألي  املمّيز بى َّ 
وسيبوي  جعلدا علع القياس يف مئني أو مئاتك ولكن العلمار َّبدوت بعشةرين وأحةد عشةرك 
و ا  تفسري العدد فيدا مفرداًك وو ا عنةد العةرب  ةري مسةتنكر وكلةي حةني وعلةو  لفةظ الواحةد 

بةةن السةةكيت بى وةةويز  ةةاث مئةةنيك أي جعلدةةا بةةاجلم  ك وقةةد كوةةب ا(4)يةدب علةةع معةة  اجلمةة 
ك وكوب بى و ا  ل  املَّدك وعلل يف أهنةا جةائزة بةاجلم  مةن أجةل أنة  مضةافك وَّةبد  (5)جائزة

 ك قاب الشاعر:(6)بقوهلم:  ا ة أ وابك و اث جوارا 
ــــ  بِهَـــــا    ــــو ني  للملــــوك  وْـ  ـــالث  مـ   ثـر

 
 ،رَ  رِدَار ي و   األرهـَ    وَجَلرّـَ  ات مِعَـضَ و جـ 

 

(7) 

                                 
ك 2/172ك املَّدك حممد بن يزيد. املقتضب 1/210با نسبة يُنظر: سيبوي ك عثما  بن عمرو. الكتابك  البيت  (1)

 .223واألنباريك عبد الرمحن بن حممد. أسرار العربيضة ل 

ك 2ك تغ: بدر الدين قدوجيك بشري جوواينك دمشقك واحلّجة للقرار السبعةيُنظر: الفاراسيك احلسن بن أمحد.   (2)
 (.5/136ًك ) 1993دار امل مو  للرتاثك  بريوت:

 .1/37يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

 .1/209يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (4)

 .215يُنظر: ابن السكيتك يعقوب بن بسحاق. بصاح املنطقك   (5)

 2/167يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (6)

 .2/310البيت للفرلدق يُنظر: الفرلدقك ملاً بن  الب. ديوا  الفرلدقك   (7)
 



 الق ايا البنيوية والق ايا الرتكيبية الفصَ الث الث :

 

220 

 . (1)و  ن  يريد أن  َّاك ال وير بال يف الشعر
ك وأنةةة  علةةةع القيةةةاس بكا  ةةةا  (2)وأَّةةة  علمةةةار اللغةةةة اال تفةةةار بلفةةةظ املفةةةرد عةةةن معةةة  اجلمةةة 

ك أما الزيفشري فكا  عندت التمييز باملفرد َّاك يف القياسك وَّةرح (3)باجلم  وَّاك يف االستعماب
 .(4)ك أ  يكو  مفرداًك ومن جدة االستعماب  ثري مطردابن يعي  أن  من جدة القياس َّا

[ك فقةةد أورد 25]الكدةة :( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)أمةةا يف قولةة  تعةةاى: 
الّصةةَفدي أ  محةةزة والكسةةائي قةةرآ برلةةافة مائةةة بى سةةننيك و ةة ا ألةةافوا املميةةز بى اجلمةة ك و ةةا  

و ا خط  يف الكةاً  ))وقاب:  الّصَفدي ناقًا عن علمار اللغةك بال أ  املَّد خط  و ا ومل وولتك
ك ولعةم أبةو بسةحاق الزجةاج أ  )سةنني( منتصةبة علةع (5(()  ري جةائزك وبَّنةا وةول مثلة  يف الشةعر

البدب من  اعائةك وال يصغ أ  تنتصب علع التمييزك وعلل كلي أهنا لو انتصةبت علةع التمييةز 
 بةني أ  مةن القبةيغ أ  تكةو  لوجب أ  يكونوا قد لبثوا تسعمائةك وكلي ليس يف مع  اآليةةك  

 . (7)ك وجول الفرار أ  تكو  سنني علع التميز(6)سنني نعتاً  ألهنا جامدة ليس فيدا مع  فعلا 

                                 
ك وأبةةةةو حيةةةةا ك ارتشةةةةاف الضةةةةربك 3/1668يُنظةةةةر: ابةةةةن مالةةةةيك حممةةةةد بةةةةن عبةةةةد اهلل. َّةةةةرح الكافيةةةةة الشةةةةافيةك   (1)

ديثك ك تةةغ:  ةةاام  ةةر مرجةةا ك القةةاورة: دار احلةةاملقتصةةد يف َّةةرح اإليضةةاحك و اجلرجةةاينك عبةةد القةةاور. 1/745
 (.2/732ًك ) 1982

ك األنباريك عبد الرمحن بن حممةد. أسةرار العربيضةةك 1/486يُنظر: الصيمريك عبد اهلل بن علي. التبصرة والت  رةك   (2)
223. 

 .421يُنظر: املوصليك عبد العزيز بن َّعة. َّرح  افية ابن احلاجبك   (3)

 .6/29يُنظر: ابن يعي ك يعي  بن علي. َّرح املفصلك   (4)

 .2/169يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (5)

ك بةةريوت: عةةامل الكتةةبك 1ك تةةغ: عبةةد اجلليةةل َّةةليبك ومعةةاين القةةرآ  وبعرابةة يُنظةةر:  الزجةةاجك ببةةراويم السةةري.   (6)
ك وابةةن يعةةي ك يعةةي  بةةن علةةي. َّةةرح 517(ك وابةةن الةةوراقك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. علةةل النحةةوك 3/278ًك )1988
 .3/1667ك ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح الشافية الكافيةك 3/31املفصلك 

 .2/138يُنظر: الفرارك حيىي بن لياد. معاين القرآ ك   (7)
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 :األلف تمييز ـ ب

وقةةالوا: ألةة  ليلةةةاك فةة جروا كلةةي يف التمييةةز  ةةر  املائةةةك  ))يقةةوب الّصةةَفدي يف تييةةز األلةة : 
أللةة  عقةةدة  مةةا أّ  املائةةة عقةةدك وقةةالوا:  ا ةةة آالف فةةر  قلةةت: مةةا العلةةة يف كلةةي؟ قلةةت: ألّ  ا

ليلةةةك فجمعةةةوا األلةة ك وقةةةد دخةةةل علةةع اآلحةةةادك ومل يفةةةرد مةة  اآلحةةةاد  املائةةةةك فةةر  قلةةةت: وةةة ا 
ينقا ما قّررت  أوالً من التعليل؟ قلت: بّ  األلة  طةرفة  مةا أّ  الواحةد طةرفة ألّ  الواحةد أوب 

 .(1(() أجري  ر  اآلحادواألل  آخرك  ّ تتكرر األعداد  فل لي 
بني الّصَفدي ونا تييز األل  يف أن  مفةرد  مةا وةو احلةاب يف تييةز املائةةك وأ   ليدمةا عقةدك 
لكن بكا  انت األل  وي املميةز َّعةتك فاختلفةت بة لي عةن املائةةك وعلةل الّصةَفدي كلةي يف 

َّةة ك ومل خيتلة  مةةا أ   ةاً مةن العشةةرة واألف طةرفك ف خة ت حكةةم تييةز العةةدد املفةرد يف أنة  
ك وقد وجب اجلم  عند الةوراق يف األلة  بعةد الثا ةة بى (2)قاب الّصَفدي عن  اً علمار اللغة

األوب: أ  األلةة  هنايةةة مراتةةب العةةددك  مةةا أ  الواحةةد أوب املراتةةبك فلمةةا  )): (3)العشةةرة لةةوجدني
خةر أ  يضةاف بى صار طرفني ولًز يف الطرف األوب أ  يضي  بى اجلم  وجب يف الطرف اآل

 . (4(() اجلم  أيضاً. وو ا ما كوب بلي  أ لب علمار اللغة
الثاين: أ  األلة  عشةرت   تسةعت  علةع حةد مةا  ةا  يف الواحةدك أال تةر  أنةي تقةوب: عشةرة 
آالفك  مةةا تقةةوب: عشةةرة دراوةةمك فلمةةا َّةةا ت األلةةوف األعةةداد األوبك وجةةب أ  ومةة  بعةةد 

 الثا ة بى العشرة.
 

                                 
 .1/37يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

حممةةةد. أسةةةرار  ك األنبةةةاريك عبةةةد الةةةرمحن بةةةن214يُنظةةةر: ابةةةن السةةةكيتك يعقةةةوب بةةةن بسةةةحاق. بصةةةاح املنطةةةقك   (2)
 .  223العربيضةك 

 .513ك 512يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك   (3)

 .1/486يُنظر: الصيمريك عبد اهلل بن علي. التبصرة والت  رةك   (4)
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 (:فأل) لفظ ـ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )لفظ ألة  مة  ر والةدليل علية  قولة :  ))قاب الّصَفدي: 

[ك ال يةةةورد قةةةةوهلم وةةة ت ألةةةة  دروةةةمك فةةةر  اإلَّةةةةارة بَّنةةةا وةةةةي بى 125]آب عمةةةرا :( ڎ
 . (1(() الدراوم ال بى األل ك وتقديرت و ت الدراوم أل ك وقالت العرب: أل  صنمك وأل  أقر 

يف  (2)  )أل ( م  رك وو ا ما كوب بلي  علمار اللغةاستشدد الّصَفدي ونا بالقرآ  لي  أ
أ  دليل الت  ري دخوب وار الت نيث علع العدد ال ي قبلدةاك وقةد َّة  أنة  تة يت مفةردة  مةا ك ةر 

ك   بةةةني أ  قةةةوب العلمةةةار يف وةةة ت ألةةة  دروةةةمك فرنةةةي تعةةة  وةةة ت الةةةدراومك و ةةةا  (3)أبةةةو حيةةةا 
لةة  صةةنمك وألةة  أقةةر ك وال يقةةاب: قرعةةار  مةةا التقةةدير وةة ت الةةدراوم ألةة ك وأ  العةةرب تقةةوب: أ

ك وماحكةةةات ابةةةن (4)أورد ابةةن السةةةكيتك وقةةةد جةةةول وةةة ت ألةةة ك يف أهنةةةا تعةةة  وةةة ت الةةةدراوم ألةةة 
 السكيت يفال  ملا ك رت الّصَفدي عن علمار اللغة.

 : والعقود املركب العدد تمييز ـ ج
ا بعةةةةدوا مةةةةن العقةةةةود بى وميّةةةةزوا مةةةةا بعةةةةد )العشةةةةرة( بى )العشةةةةرين(ك ومةةةة ))قةةةةاب الّصةةةةَفدي: 

 )التسعني(  نصوب فقالوا: )أحد عشر  و باًك وأربعني ليلًة(.
 :املركب العدد تميز

روا و ا املمّيز  ةر  مةا قبةل كلةي مةن الواحةد بى العشةرة . قلةت: أمةا يف  فر  قلت: وا أجم
ونة  مرّ بةاً فكة ّ  )أحد عشر( وباب  فرّ  حّق اجلزر األخري التنةوينك بَّنةا حة ف تنوينة  لبنائة  مةن  

التنوين موجودة يف اللفظ  ألن  مل يقم مقام  َّيرة يبطل حكم  فكا  باقياً يف احلكم فمن  ممّيزت 
 .(( من اإللافة  ألهنا ال وتم  م  التنوين

                                 
 .1/37يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

ك ابةةن سةةيدتك علةةي بةةن ب اعيةةل. العةةدد يف 128ق. اجلمةةل يف النحةةوك يُنظةةر: الزجةةاجيك عبةةد الةةرمحن بةةن بسةةحا  (2)
 .3/1668ك ابن ماليك حممد بن عبد اهلل. َّرح الكافية الشافيةك 38اللغةك 

 .1/745يُنظر: أبو حيا ك حممد بن يوس . ارتشاف الضربك   (3)

 .214يُنظر: ابن السكيتك يوس  بن يعقوب. بصاح املنطقك   (4)
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يتحّدث الّصَفدي يف و ا املول  عن تييز العدد املر بك أن  منصةوب مفةردك   يعلةل عةدً 
عشرة يف احلكمك وي يت مميز املر ةب منصةوب يف الرفة  والنصةب واجلةرك جعل   مميز الواحد بى ال

وقد من  التنوين ونا اإللافة للعدد  أل  اإللافة ال وتم  م  التنوينك وحةق املميةز ونةا التنةوين 
ل لي مل ور  ةر  مميةز العةدد املفةردك وقةد اسةتث  ابةن السةكيت اال ة  عشةر يف أنة  ية يت معربةاً  

نك   ك ر سبب  و  النصةب ووةو أ  األصةل يف وة ت األعةداد العطة  بةالواو ألن  علع وجاري
  أل  أصةةةل العةةدد اسةةم واحةةد عنةةةد (1)أحةةد وعشةةرةك لكةةن الةةواو أسةةةقطتك وأصةةبغ ا ةةاً واحةةداً 

ك وكوةب ابةن الةوراق أّ  االسةم تضةّمن معة  الةواوك (2)املَّدك وبلزامدم الفتغ ألن  أخ  احلر ةات
تثقا  و ل اسم تضمن مع  حرف  ا  وب أ  يب ك وَّةب  كلةي والفتغ ونا أل  اال ني مس

ك وقد وجب النصب عند الصضيمرّي  ألّ  العدد املر ب قد قّدر التنةوين فية ك (3)بة)أين( و) ي (
وح ف للبنار وليس ل،لافةك فدو  نزلةة مةا ال ينصةرف مةن أ ةار الفةاعلنيك  ةو: وةؤالر حةواّج 

العةدد  ة ت املنزلةة وجةب أ  ينصةب مةا بعةدت  ألنة  اسةم جةار بعةد فلما  ةا   ))بيت اهللك وقاب: 
ك وكوةةةب الفةةةرار أنةةة  وةةةول أ   يةةةز كلةةةي  لةةة  بةةةاجلم   ةةةو: أحةةةد عشةةةر رجةةةااًلك (4(() تةةةاً الكةةةاً

ك ومل يوافقة  الّصةَفدي يف كلةي بةل  ةا  نةاقاً ملةا ك ةرت (5)فمال  ب لي ما  ا  علية  علمةا اللغةة
 العلمار. 

ك بال أ  الفةةةرار (6)لّصةةَفدي مةةا قةةةاب علمةةار اللغةةة يف تييةةةز العةةدد املر ةةبوبةة لي وافةةق  ةةةاً ا
 خال  كلي يف جعل  َّعاً.

                                 
 .214ك 213ن السكيتك يعقوب بن بسحاق. بصاح املنطقك يُنظر: اب  (1)

 .2/159يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (2)

 .494يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك   (3)

 .1/484يُنظر: الصيمريك عبد اهلل بن علي. والت  رةك   (4)

ك والسةةيوطيك عبةةد الةةرمحن بةةن أيب بكةةر. ملةة  1/741الضةةربك يُنظةةر: أبةةو حيةةا ك حممةةد بةةن يوسةة . ارتشةةاف   (5)
 .2/68ك وابن ماليك حممد بن عبد اهلل.َّرح التسديلك 1/253اهلوام ك 

ك 2/333ك ابةن عصةفورك علةي بةن مةؤمن. املقةربك 207ك 1/206يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثمةا . الكتةابك   (6)
 .2/270األلوريك خالد بن عبد اهلل. َّرح التصريغك 
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 :العقود تمييز

وأمةةا يف )عشةةرين( وبابةة   ألّ  النةةو  قائمةةةة مقةةاً التنةةوين الةةيت يف املفةةردك  ))يقةةوب الّصةةَفدي: 
 .(1(() فانتصب وهل ا تسقط م  اإللافة  التنوينك فامتن  املمّيز أيضاً من اإللافة

و ا  تييز العقد  تمييز العدد املر بك يف أنة  مفةرد منصةوبك بال أ  سةبب النصةب ونةا مةا 
ك ر الّصَفديك ووو أ  النو  فيدا قامت مقاً التنوينك فا وتمة  التنةوين واإللةافة فكةا  حقة  

ييةز منكةراً النصبك وو ا ما كوةب بلية  أ لةب علمةار اللغةةك بال أ  الكسةائي يةر  أ  يكةو  التم
ك (3)ك و ةا  كلةي َّةاكاً عنةد ابةن عصةفور وابةن مالةي(2)ومعرفاًك  و: عشةرو دروةمك وأربعةو  ةوب

وكوب الصضيمرّي بى تشبيددا بضةاربنيك و ةا  وجة  الشةب  بيندمةا: أ  النةو  يف عشةرين حة فت 
 وأليفت العشرين بى ما بعدواك  ما ح فت نو  لاربني وأليفت بى مةا بعةدواك  ةو: )وة ت
عشرو ليدا(ك مثلما نقوب: )وؤالر لاربو ليةد(ك وبة لي جةر  عشةرو   ةر  لةاربني يف حة ف 
النةةو  واإللةةافةك ومةة  ردت النةةو  بى )لةةاربو ( نصةةبت مةةا بعةةدوا جةةرت )عشةةرو (  راوةةا يف 

 . (4)نصب ما بعدوا م  ب بات النو 
 : العشرين بعد العطف واو

لعشةرين(ك ومنعووةا بعةد )العشةرة( بى )العشةرين( وأتوا بةواو العطة  بعةد )ا ))قاب الّصَفدي: 
فقةةالوا: )أحةةد وعشةةرو ك وأحةةد عشةةر(. فةةر  قلةةت: مةةا العلةةة يف كلةةي؟ قلةةت: حةة فووا مةةا بعةةد 
العشةةرة محةةاً علةةع العشةةةرة ومةةا قبلدةةا مةةن اآلحةةةاد لقر ةةا مندةةا علةةع لفةةةظ األعةةداد املفةةردةك فلمةةةا 

 . (5(() بعدت بعد العشرين عندا أتوا بالواو

                                 
 .1/36يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .2/70ك ابن ماليك حممد بن عبد اهلل.َّرح التسديلك 2/333يُنظر: ابن عصفورك علي بن مؤمن. املقربك   (2)

َّةةفار العليةةل يف بيضةةاح ك السلسةيليك حممةةد بةةن عيسةةع. 2/373يُنظةر: ابةةن عصةةفورك علةةي بةةن مةةؤمن. املقةةربك   (3)
 (.2/562ًك ) 1986ك مكة املكرمة: مكتبة الفيصليةك 1ك تغ: عبد اهلل الَّ ايتك ويلالتسد

 .1/485يُنظر: الصيمريك عبد اهلل بن علي. التبصرة والت  رةك   (4)

 .1/36يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (5)
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ّصةةَفدي ونةةا سةةبب بتيةةا  الةةواو بعةةد العشةةرين وعةةدً بتياهنةةا يف العةةدد املر ةةبك و انةةت فّسةةر ال
علةةتدم يف كلةةي أهنةةم حةة فووا يف العةةدد املر ةةب لقر ةةا مةةن األعةةداد املفةةردةك وجةةارت فيمةةا بعةةد 
العشرين  ألهنا بعدت عن األعداد املفردةك وقد حكع األنباري أ  األصل العط ك وال ي يةدب 

 .(1)و تعود يف العشرين  ألن  و ا األصلعلع كلي أ  الوا
فدا اَّتقوا يف العشرات من لفةظ اال نةني  مةا اَّةتقوا مةن الثا ةة  ))ويقوب الّصَفدي أيضاً: 

 ا ةةني وولةةّم جةةرّا بى التسةةعني؟ قلةةت: ألّ  )ا نةةني( أعةةرب بةةاألل  يف حالةةة الرفةة ك و)عشةةرو ( 
فلةةو أهنةةم فعلةةوا كلةةي احتةةاج املشةةتّق يف جةةرت  ةةر  اجلمةة  السةةامل ف عربةةت بةةالواو حالةةة الرفةة ك 

 . (2(() العشرات من اال نني أ  يكو  ل  بعرابا  فثّنوا عشرة فقالوا عشرو 
 ا  يلًز علع و ا أ  يقولوا: )عشرو ( بفتغ العني والشني والرار  ألهنةا  ))وأورد أيضاً: أن  

نةني(ك و ةا  أوب اال نةني تثنية عشر؟ قلت: ألّ  األصةل ودنةا  مةا أوردت أ  يشةتّق مةن لفةظ )ا 
مكسوراً فكسروا أوب العشرينك وسّكنوا الشةني طلبةاً للمفةةك و سةروا الةرار ملناسةبة مةا َّة  بةالواو 
والنةةو ك أال تةةراوم لةةّمووا يف حالةةة الرفةة . وأيضةةاً فةةرّ  العشةةرة تؤنةةث وَّعدةةا ال يؤنةةث فكسةةروا 

 .(3(() أوهلا يف اجلم   ألّ  الكسر من جنس اليار
ما قال  الّصةَفدي عمةا قالة  علمةار اللغةةك فقةد ك ةر كلةي أنة  ال يثة  العقةدك وأنة  ومل خيتل  

ك وقةةد (5)ك وكوةب املةَّد بى كلةةي أيضةاً (4)وةري  ةر  االسةةم الواحةد الة ي حلقتةة  الزيةادة للجمةة 
 :(6)وجب عند الوراق أ  يكو  لفظ العشرين علع لفظ العشرة لوجوت عدة  مندا

 لفظ العشرة للداللة علع أ  العشرة لآلحاد.أرادوا أ  خيالفوا  األول:

                                 
 . 221ك يُنظر: األنباريك عبد الرمحن بن حممد. أسرار العربيضة  (1)

 .1/36يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

 .37ك 1/36يُنظر: املصدر السابقك   (3)

 .1/106يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (4)

 .2/163يُنظر: املَّدك حممد بن يزيد. املقتضبك   (5)

 .505 يُنظر: ابن الوراقك حممد بن عبد اهلل. علل النحوك  (6)
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أهنةةةم  سةةةروا أوب العشةةةرين ليةةةدلوا  ةةة ت الكسةةةرة علةةةع أ  أصةةةلدا مشةةةتق مةةةن لفةةةظ  الثددداني:
 اال نني.

أ  العشةةرين يسةةتوي لفظدةةا للمةة  ر واملؤنةةثك فجعلةةوا الكسةةرة يف أولةة  داللةةة علةةع  الثالددث:
 الت نيثك والواو والنو  يف آخرت دالل  علع الت  ري.

ا  األصةةةل عنةةةد األنبةةةاري أ  يشةةةتقوا مةةةن لفةةةظ اال نةةةنيك فةةة توا بالكسةةةرة ليةةةدلوا علةةةع وةةة ا و ةةة
. وبنةةار علةةع وة ا حكةةع الّصةةَفدي مةةا قالة  علمةةار اللغةةة ومل يكةن يفالفةةاً هلةةم يف اَّةةتقاق (1)اللفةظ

 العقود من اال نني.
أو العقةةودك أو  وقةةد اّتضةةغ أّ  اختيةةار الّصةةَفدي يف تيةةز العةةددك سةةواًر  ةةا  املفةةرد أو املرّ ةةبك

املئةك موافقةاً ملةا ك ةرت علمةار الّلغةةك  مةا أَّةار الّصةَفدي بى واو العطة  يف عشةرينك وتطةّرق بى 
لفةةظ ألةة ا ومةةا قالةة  العلمةةار فيدةةا: أهّنةةا بالتةة  ري أو الت نيةةثك وقةةد نقةةل كلةةي عةةن علمةةار الّلغةةةك 

رأي الّصَفدي يف وة ين وو  وسيكو  احلديث يف الفقرة التالية عن لفظة )ني (ك و)بض (ك وما
 اللفظني؟.

 ( :بضع)و( نيف) لفظة: رابعاا 
( و)بضم ة(ك مثةل قةوهلم: نيّة ة وعشةرو ك  ))قاب الّصَفدي:  قد وير يف بعا املوال  )نّي ة

ووو بتشديد اليةارك ومةن قةاب: نيمة  بسةكوهنا فة لي حلةنة. ووة ا اللفةظ مشةتقٌّ مةن )أنةاف علةع 
ةةةرف عليدةةةاك ومنةةة  قةةةوب الشةةةير بكا أَّةةةرف عليةةة (ك فك نةةة  ملةةةا  لاد علةةةع العشةةةرين  ةةةا   ثابةةةة املشم

 الشاعر:
 زَلرلـــــــــــر  برابيـــــــــــة  رأســـــــــــها    

 
     ــ ــــــ ــة   يـ  ــَط رابيـــــــ ــ  كـــــــ  علـــــــ

 

(2) 
واختل  يف مقدارت ف  ر أبةو ليةد أنة  مةا بةني العقةدينك وقةاب  ةريت: وةو الواحةد بى الثا ةةك 

ى الصةحيغ يف مقةدار النية  والّصةَفدي ونةا يةر  أ  األقةرب ب -ولعّل و ا األقرب بى الصةحيغ

                                 
 .221يُنظر: األنباريك عبد الرمحن بن حممد. أسرار العربيضةك   (1)

. لسةةا  210البيةةت بةةا نسةةبة يُنظةةر: احلريةةريك القاسةةم بةةن علةةي. درة الغةةوالك   (2) ك وابةةن منظةةورك حممةةد بةةن مكةةًر
 .9/342ف(ك  -و-العربك ) 
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من الواحد بى الثا ةك أل  الفرق بين  وبني البض  أ  الني  مةن الواحةد بى  ا ةةك والبضة  مةن 
  (1)- ا ة بى عشرةك وو ا قوب ح اق البصريني والكوفيني

وقوهلم: )بضم  عشرة سنة( البض  أ ثر ما يستعمل فيما بني الةثاث بى العشةرك وقيةل: بةل 
ڭ )يف تفسةري قولة  تعةاى:  --و  نص  العقدك وقد آ روا القوب األوب بى النةيبوو ما د

:( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ  [.4-3]الرًو
وكلةةةةي أ  املسةةةةلمني  ةةةةانوا حيبةةةةو  أ  تظدةةةةر الةةةةرًو علةةةةع فةةةةارس ألهنةةةةم أوةةةةل  تةةةةابك و ةةةةا  

رًو املشةةةر و   يلةةةو  بى أوةةةل فةةةارس ألهنةةةم أوةةةل أو ةةةا ك فلمةةةا بشةةةر اهلل تعةةةاى املسةةةلمني بةةة   الةةة
سيغلبو  يف بض  سنني سر املسلمو  ب ليك   ب  أبا بكر بادر بى مشر ي قري  ف خَّوم  ا 
نزب عليدم في  فقاب ل  أيّب بن خل : خةاطرين علةع كلةيك فمةاطرت علةع رةس قايةصك وقةدر 

فس ل   م البض ؟ فقاب ما بني الثا ة بى العشةرة فة خَّت  ل  مدة الثاث سننيك   أتع النيب 
ا خةاطر بة  أيّب بةن خلة  فقةاب: مةا محلةي علةع التقريةب؟ فقةاب: الثقةة بةاهلل ورسةول ك فقةاب لة   

: عد بليدم فزدوم يف اخلطر والمددم يف األجل الثاينك تصديقاً لتقدير أيب بكةر رلةي اهلل  النيب 
  ف خةة  أبةةو بكةةر اخلطةةر مةةن ور ةةة أيبٍّ فقةةاب لةة عنةة ك و ةةا  أيبٌّ قةةد مةةات مةةن جةةرح رسةةوب اهلل 

ك و انت املماطرة بيندما قبل حتةر  القمةارك وقيةل الة ي خةاطر أبةا (2) ((تصّدق ب   )):   النيب
 . (3(() بكر بَّنا وو أبو سفيا ك واألوب أصغ

حتةةدث الّصةةَفدي ونةةا عةةن النيةة  والبضةة  و  نةة  يفةةرق بيندمةةاك وقةةد أيةةد  امةة  بةة قواب مةةن 
( بسةةةةكو  اليةةةةار حلةةةةنك وأ  األقةةةةرب بى الشةةةةعر والقةةةةرآ  واحلةةةةديث الشةةةةري ك ورأيةةةة  أّ  )النيةةةة 

ك ةرت احلريةري يف  الصحيغ يف الني  وو أن  من الثا ة بى العشرةك وقد َّاب   اً الّصةَفدي مةا

                                 
ك معجةم الفةروق اللغويةةسةن بةن عبةد اهللك ك وابن مدرا ك احل15/342ف(ك -يُنظر: األلوريك هت يب اللغةك )   (1)

 (.355بض (ك )–هك )ني  1421ك دار النشر اإلساميك 1تغ: الشيخ بيت اهلل بياتك و

ك تةةغ: أمحةةد َّةةا ر اجلةةام  الصةةحيغ سةةنن الرتمةة ياحلةةديث حسةةن صةةحيغك يُنظةةر: الرتمةة يك حممةةد بةةن عيسةةع.   (2)
 (.5/244وآخرو ك )

 .40ك 1/39ي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيب  (3)
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ك ويةر  الّصةَفدي أ  علمةار اللغةة (1)الدرةك فقد حكع احلريري أ  الصةواب يف )نية ( بالتشةديد
ۇ ۇ ۆۆ ڭ ڭ ڭ )يف تفسةري قةوب اهلل تعةاى:  آ روا قوب النيب 

:( ۈ ۈ عنةدما سةة ل   ةةم البضةة ؟ فقةةاب:  [ك ووةةو رد أيب بكةةر للرسةةوب 4-3]الةرًو
مةةا بةةني الثا ةةةة بى العشةةرةك و ةةةا  قةةوب أيب العبةةةاس  مةةل ملةةةا قالةة  الكوفيةةةو  والبصةةريو ك فقةةةاب: 
ال ي حصلنا من  اً ح اق البصريني والكوفيني أ  )الني ( مةن واحةدك بى  ةاث و)البضة ( 

( بال بعد  ل عقدمن أرب  بى   . (2)تس  وال يقاب )نّي ة
ةة ( تةةدّب بصةةيغتدا ونّصةةدا احلةةريّف علةةع  واألفصةةغ واملمتةةار عنةةد بعةةا ا ققةةني أّ   لمةةة )بضم
عددا مبدمك ال حتديد وال تعيةني فية ك لكنة  ال يقةّل عةن  ا ةةك وال يزيةد علةع تسةعةك وبكا ك ةرت 

األعةةدادك وبَّنةةا يةةدر  أّ  املقصةةود مندةةا  ال ينصةةرف الةة ون بى واحةةدا معةةنّي دو   ةةريت مةةن وةة ت
مبدمة يصدق علع و ا وينطبق علي   ما يصدق وينطبةق علةع  ةّل عةددا آخةر مةن بقيةة اجملموعةة 

 .(3)العددية السالفة
ومل خيتلة   ةاً الّصةةَفدي عةن علمةةار اللغةة الةة ين حتةد وا عةةن البضة  والنيةة ك مةندم الفةةرارك 

لكن  رجغ أ  الني  من الواحد بى الثا ةة وةو األقةرب  ك(4)وابن سيدتك وابن ماليك وأبو حيا 
 للصحة.

وس ختم املبحث بالعاقةة الةيت بةني التة ريخ والعةدد عنةد أوةل العربيضةةك ومةا  ةا  للصةفدي يف 
 كلي من اختيار؟.

                                 
 .210يُنظر: احلريريك القاسم بن علي. درة الغوالك   (1)

 (.132يُنظر: اجلواليقيك موووب. َّرح أدب الكاتبك )  (2)

 (ك الفقرة )أ( .4ك احلاَّية )4/518يُنظر: حسنك عباس. النحو الوايفك   (3)

ك ابةةن 42ك ابةةن سةةيدتك علةةي بةةن ب اعيةةل. العةةدد يف اللغةةةك 2/46ىُينظةةر: الفةةرارك حيةةىي بةةن ليةةاد. معةةاين القةةرآ ك   (4)
ك أبةةو حيةةا ك حممةةد بةةن يوسةة . ارتشةةاف الضةةربك 3/1673مالةةيك حممةةد بةةن عبةةد اهلل. َّةةرح الكافيةةة الشةةافيةك 

 .756ك1/657
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 :والعدد التأريخ: خامساا 
األيةةةاً  أل  وقاعةةةدة التةةة ريخ عنةةةد أوةةةل العربيضةةةة أ  يؤرخةةةوا بالليةةةايل دو   ))يقةةةوب الّصةةةَفدي: 
تقةوب للعشةرة ومةا دوهنةا: خلةوم   ألّ  املميّةز  ))ك وقةاب يف وة ا الّصةدد: (1(() اهلاب بَّنةا يةر  لةياً 

َّةةة ة واجلمةةة  مؤنةةةث. وقةةةالوا ملةةةا فةةةوق العشةةةرة: خلةةةتك ومضةةةت  ألهنةةةم يريةةةدو  أّ  مميّةةةزت واحةةةد. 
الحتمةاب أ  يكةو  وتقوب مةن بعةد العشةرين: لتسة ا ب  بقةنيك وعةا ا ب  بقةني تة يت بلفةظ الشةي 

 الشدر ناقصاً أو  امًا.
أ  يكتةةةب: لليلةةةةا خلةةةتك  مةةةا منةةة  مةةةن  -رمحةةة  اهلل تعةةةاى-وقةةةد منةةة  أبةةةو علةةةي الفارسةةةّي 

صةةبيحتدا أ  يقةةاب: املسةةتدّل  ألّ  االسةةتداب قةةد مضةةعك ونةةّص علةةع أ  يةةؤرّا بةة وب الشةةدر يف 
ك أو بليلةا خلت من  .  اليًو

لعةةرب ختتةةار أ  وعةةل النةةو  للقليةةل والتةةار للكثةةري فيقولةةو : وقةةاب احلريةةرّي يف درة الغةةّوال: وا
 ألرب ا خلو ك وألرب  عشرة ليلًة خلت . 

قةةاب: وهلةةم اختيةةارة آخةةرك ووةةو أ  وعةةل لةةمري اجلمةة  الكثةةري اهلةةار واأللةة ك ولةةمري اجلمةة  
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )القليل اهلةار والنةو  املشةددة  مةا نطةق القةرآ : 

ۆ ۆ ۈ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

[ك فجعةةةةةل لةةةةةمري األَّةةةةةدر احلةةةةةًر باهلةةةةةار والنةةةةةو  36]التوبةةةةةة:( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
لقلتدنك ولمري َّدور السنة اهلار واألل  لكثرهتاك و  لي اختاروا أيضاً أ  أحلقوا لصفة اجلمة  
الكثةةةري اهلةةةار فقةةةالوا: أعطيتةةة  دراوةةةم  ثةةةريةك وأقمةةةت أيامةةةاً معةةةدودةك وأحلقةةةوا لصةةةفة اجلمةةة  القليةةةل 

فقةةالوا: أقمةةت أيامةةاً معةةدوداتك و سةةومت  أ وابةةاً رفيعةةاتك وعلةةع وةة ا جةةار يف سةةورة  األلةة  والتةةار
ك ويف سةةةورة ]80سةةةورة البقةةةرة: [( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)البقةةةرة: 

ك  ةةة هنم قةةةالوا أوالً [24]آب عمةةةرا :( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  )آب عمةةةرا : 
وب يف أوب الشةةةدر لليلةةةة بطةةوب املةةةدةك  ّ بهنةةم رجعةةةوا عنةة  فقصةةةروا املةةةدة انتدةةع. والواجةةةب أ  تقةة

خلت من  أو لغرّت  أو ملستدلت  فركا حتققت آخرت. قاب ابن عصةفورك واألحسةن أ  تةؤرّا باألقةل 

                                 
 .1/35يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)
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 . (1(() فيما مضع وما بقي فركا استويا أّرخت ب يدما َّئت
حتةةدث الّصةةَفدي ونةةا عةةن التضةةاريخ عةةن أوةةل العربيضةةةك وأ  العشةةرة ومةةا دوهنةةا تيةةز طلةةو ك وأ  مةةا 

لعشرة  يز طلةتك ومضةتك وقةد أورد رأي الفارسةي يف كلةيك واحلريةري أيضةاًك و ة   الّصةَفدي فوق ا
ناقًا لرأي وؤالر العلمار وأقواهلمك وقد حكع الّصةَفدي  ثةل مةا حكةع النحةاسك وابةن احلاجةب 

ك ومل خيتلةة  مةةا ك ةةرت الّصةةَفدي عمةةا قالةة  (2)يف ووليدمةةا القةةوب طلةةت وخلةةو  للعشةةرة ومةةا دوهنةةا
 أعلم. ار اللغةك بل ونا  ا  مؤيداً  ام   ا قال  الفارسيك واحلريريك وابن عصفورك واهللعلم

 :بالجمع الجمع وصف ـ

( ڻ ڻ  )سةة ب الّصةةَفدي تقةةي الةةدين ابةةن تيميةةة يف املتشةةا ات يف قولةة  تعةةاى: 

سةةةةة لت  سةةةةةنة عةةةةةاين عشةةةةةر أو سةةةةةب  عشةةةةةرة وسةةةةةبعمائة ووةةةةةو  درسةةةةةة  ))ك وقةةةةةاب: [7]آب عمةةةةةرا :
ك فقلةةةت لةةة : املعةةةروف عنةةةد [7]آب عمةةةرا :( ڻ ڻ  )عني عةةةن قولةةة  تعةةةاى: القصةةةا

النحاة أ  اجلم  ال يوص  بال  ا يوص  بة  املفةرد مةن اجلمة  بةاملفرد مةن الوصة ك فقةاب:  ة ا 
وةةو  فقلةةت: مةةا مفةةرد متشةةا ات؟ فقةةاب: متشةةا ةك فقلةةت:  يةة  تكةةو  اآليةةة الواحةةدة نفسةةدا 

( ٿ ٿ ٹ ٹ  )يتةةني؟ و ةةة ا يف قولةة  تعةةةاى: متشةةا ةك وبَّنةةا يقةةة  التشةةاب  بةةةني آ

[ك  ي  يكو  الرجل الواحد يقتتل م  نفس ؟ فعدب يب مةن اجلةواب بى الشةكرك 15]القصص:
 .(3)(( وقاب: و ا كون جيدك ولو اللمت  سنة النتفعت

وجةة  الّصةةَفدي ونةةا االعةةرتاع بى ابةةن تيميةةة عةةن سةةبب وصةة  اجلمةة  بةةاجلم  يف اآليةةةك ومل 
املفرد ونةةةةاك فواحةةةةد متشةةةةا ات متشةةةةا ةك وواحةةةةد أخةةةةر أخةةةةر ك والواحةةةةد ونةةةةا يوصةةةة  مفةةةةردت بةةةة

بال أ  يكةو  بعةا الواحةد يشةب  بعضةا   ))يوص    ا الواحدك فا نقةوب: أخةر  متشةا ةك  ال
 .(4(() وليس املع  علع كلي  وبَّنا املع  أ   ل آية تشب  آية أخر 

                                 
 .39ك 1/38ايف بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الو   (1)

 .3/382ك اإلسرتاباكيك حممد بن احلسن.َّرح الكافيةك 138يُنظر: النحاسك أمحد بن علي. صناعة الكتابك   (2)

 .  7/14يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (3)

ي البجةةاويك دمشةةق: عيسةةع احللةةةيب ك تةةغ: علةةةالتبيةةا  يف بعةةراب القةةرآ يُنظةةر: العكةةَّيك عبةةد اهلل بةةن احلسةةةني.   (4)
 .2/399(ك أبو حيا ك حممد بن يوس ك تفسري البحر ا يطك 238وَّر اتك )
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ال يكةةةو  بال بةةةني ا نةةةني وصةةةاعداك والسةةةبب ونةةةا يف وصةةة  اجلمةةة  بةةةاجلم  وةةةو أ  التشةةةاب  
واجتمةةةا  األَّةةةيار املتشةةةا ة و ةةةا   ةةةل مندمةةةا يشةةةب  اآلخةةةرك ومل يصةةةغ وةةة ا التشةةةاب  اال يف حالةةةة 

املفةةردات يشةةاب  البةةاقيك ويكةةو  بةة لي أ   اجتمةةا  وصةة  اجلمةة  بةةاجلم   أل   ةةل واحةةد مةةن
(  ٿ ٿ ٹ ٹ )الوحةةد ال يصةةغ فيةة  وةة ا املعةة ك فثةة  الضةةمري يف قولةة  تعةةاى: 

 .(1)[15]القصص:

 :الكوفيني عند جر حرف الت ـ

 يقوب الّصَفدي: أ  ابن خلكا  س ب ابن احلاجب عن بيت أيب الطيب املتنيب :
 لقــد ترصَــبّرَت  زتــ  التَ م صَــطربَره    

 
    ِــتر َم  ْـــا َُ أق  َـــم  زتـــ  التَ م قـ 

 

(2) 
وأحسةةن اجلةةوابك ب ض الت ليسةةت مةةن أدوات اجلةةرك ف طةةاب الكةةاً يف كلةةي ابةةن احلاجةةبك 

قال  ابن احلاجب لطوب ما ك رك وألن  ير  أ  اجلةواب فيدةا سةدل  لكن ابن خلكا  مل ي  ر ما
 و ا  املتنيب  وت  و الكوفيني ووو جائز عندومك وأنشدوا علي : ))ووالغ ومشدورك 

  ُ ــــــــــوا ص ل  َنـــــــــــا وَالتَ أوَا   رلربـ 
 

 اِ ْربرجَبَنَـــــــا أَُ لرــــيَبَ ز ـــــــنيَ بقــــــ 
 

(3) 
 .(4(() فجر الشاعر أواناً بعد الت

قد بني الّصَفدي ونا أ  الت عند الكوفيني وي من أدوات اجلةرك و كةن القةوب أ  العلمةار 
 اختلفوا يف الت ول هلا عمل أً الك و ا  هلم يف كلي أقواب:

ووةةةو مةةة وب سةةةيبوي  واجلمدةةةور: أهنةةةا تعمةةةل عمةةةل لةةةيسك ووةةةو مةةة وب البصةةةرينيك  األول:
يف لفةةظ حةةني باخلصةةولك وقيةل: ال تقتصةةر علةةع لفةةظ حةنيك بةةل تعمةةل يف مرادفةة  أيضةةاًك  ولكةن 

                                 
ك تةغ: حممةد عطةوةك بمار ما مةن بة  الةرمحن مةن وجةوت اإلعةراب والقةراراتيُنظر: العكَّيك عبد اهلل بن احلسني.   (1)

 (.124با ستا /الوور: املكتبة العلميةك )

 .32يبك أمحد بن احلسنيك ديوا  أيب الطيب املتنيبك يُنظر: املتن  (2)

ك تغ: د. نوري القيسيك َّعر أيب لبيد الطائييُنظر: والبيت أليب لبيد الطائيك يُنظر: الطائيك حرملة بن املن ر.   (3)
 (.30بغداد: مطبعة املعارفك )

 .19/327يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (4)



 الق ايا البنيوية والق ايا الرتكيبية الفصَ الث الث :

 

232 

  قوب ابن مالي:
ــدَم     ــاعَةر مَنَــ ــاة  وَالرتَ سَــ ــد مَ ال ب غــ   رــ

 

(1) 
 .(2)والتزموا   ف أحد اجلزئنيك واأل ثر  و  ا  وف االسمك وقد يكو  اخلَّ

ب   ا  مرفوعاً فمبتدأك أو منصوباً فعلع  أهنا ال تعمل َّيئاً بل االسم ال ي بعدواك الثاني:
بلةمار فعةلك أي: والت أر  حةةني منةالك وة ا قةةوب ابةن عصةفور نقلةة  عةن األخفة ك واختةةارت 

وول ح ف ا دةا  أل  يف  أبو حيا   ألهنا مل حيفظ اإلتيا  بعدوا باسم وخَّ مثبتنيك وأل  ال
جعةل املنصةوب بعةدوا خةَّ  ح ف االسةم تصةرف يف الفةر ك مةا ال يتصةرف بة  يف األصةلك وقةد
 .(3)ملبتدأ حم وف  ألن  مل حيفظ نفي الفعل  ا يف مول  من املوال 

أهنا تعمل عمل بّ ك ووي للنفةي العةاًك وعةزي بى األخفة ك فنصةب االسةم الة ي  الثالث:
 .(4)بعد التك مثل: ال  اً سفر واخلَّ حم وفك أي: هلم

 :و م وب الكوفينيك وقال  الفرارك وأنشد الفرارأهنا حرف جر ختفا أ ار الزما  وو الرابع:
  ُ ــــــــــوا ص ل  َنـــــــــــا وَالتَ أوَا   رلربـ 

 
  ِْربرجَبَنَـــــــا أَُ لرــــيَبَ ز ـــــــنيَ بقــــــا 

 

(5) 
                                 

املقاصةةد يةةت  مةةد بةةن عيسةةع بةةن طلحةةةك أو للمدلدةةل بةةن مالةةي الكنةةاينك يُنظةةر: العيةة ك حممةةود بةةن أمحةةد. الب  (1)
ك بةةريوت: 1ك تةةغ: حممةد عيةو  السةودك واملشةدور بشةرح الشةواود الكةَّ ’ النحويةة يف َّةرح َّةواود َّةروح األلفيةةة

د بن عيسع أو للمدلدةل يُنظةر: (ك وألحدملا أو لرجل من طىير أو  م2/146ًك ) 2005دار الكتب العلميةك 
 .4/175البغداديك عبد القادر بن عمر. خزانة األدبك 

ك ابةةةن مالةةةيك حممةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. َّةةةرح الكافيةةةة الشةةةافيةك 1/57يُنظةةةر: سةةةيبوي ك عمةةةرو بةةةن عثمةةةا . الكتةةةابك   (2)
 .2/122ك السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 1/440

اجلةة  الةةداين يف ك املةةراديك حسةةن بةةن قاسةةم. 3/1059حممةةد بةةن يوسةة . ارتشةةاف الضةةربك يُنظةر: أبةةو حيةةا ك   (3)
ًك 1995ك تةةةةةغ: د. فمةةةةةر الةةةةةدين قبةةةةةاوةك وحممةةةةةد فالةةةةةلك بةةةةةريوت: دار الكتةةةةةب العلميةةةةةةك 1ك وحةةةةةروف املعةةةةةاين

 .2/124( السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 1/488)

ك املةراديك حسةن بةن قاسةم. اجلة  الةداينك 1/445هلل. َّةرح الكافيةة الشةافيةك يُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد ا  (4)
1/488. 

ك السةةيوطيك عبةةد الةةرمحن بةةن أيب بكةةر. ملةة  اهلوامةة ك 397ك2/398يُنظةر: الفةةرارك حيةةي بةةن ليةةاد. معةةاين الفةةرآ ك   (5)
 .30الطائيك ك والبيت أليب لبيد الطائيك يُنظر: الطائيك حرملة بن املن ر. َّعر أيب لبيد 2/124
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و ةا  رأي الّصةَفديك حيةث أنة  بةني أ  الكةةوفيني يعتةَّو  الت حةرف جةرك وأ  املتنةيب  ةةو 
بتت أن  مت  رة يف صيا ت  للشعر بامل وب النحوي الكوفينيك و ا  ل  م   اة عصرت  ادالت أ 

لةةيس بشةةير بك لةةو  ةةا ك جلةةر  ةةري )أوا (ك  ))ك ورأي ابةةن احلاجةةب يف أهنةةا حةةرف جةةر (1)الكةةويف
واختصةةال اجلةةار بةةبعا اجملةةرورات نةةادرك ومل يسةةم : الت حةةني منةةال ةةةر )حةةني( بال َّةةاكاك 

تعلةةق بةة ك وأوا ك عنةةد السةةريايف واملةةَّد وأيضةةاك لةةو  ةةا  جةةاراك لكةةا  ال بةةد لةة  مةةن فعةةل أو معنةةات ي
 . (( مب  لكون  مضافا يف األصل بى َّلة

 : الشرط على الشرط اعرتاض ـ

يةةروي الّصةةَفدي مةةا قةةاب ابةةن خلكةةا  عنةةدما سةة ل  ابةةن احلاجةةب عةةن مسةة لة اعةةرتاع الشةةرو 
  وَّلةةة مةةا سةةة لت  اعةةرتاع الشةةرو علةةع الشةةرو يف قةةوهلم: ب  أ لةةةت ب ))علةةع الشةةروك فقةةاب: 

َّربت ف نت طةالق مل تعةني تقةد  الشةرب علةع األ ةل بسةبب وقةو  الطةاق حة  لةو أ لةت   
 .(2(() َّربت مل تطملق

ب  الشةةةرو املعةةةرتع بةةةني اجلةةةواب والشةةةرو  ))  ك ةةةر الّصةةةَفدي رأيةةة  يف وةةة ت املسةةة لة قةةةائًا: 
ۓ )عةاى: األوب حكم  أ  يكو  مقدماً علع ما قبل  يف املع  وب   ةا  اللفةظ آخةرت  قولة  ت

[  والتقةةةدير: وال 34]وةةةود:( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
 ينفعكم نصحي ب   ا  اهلل يريد أ  يغويكم ب م أردت أ  أنصغ لكم.

( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )ومثلةةةةةة  قولةةةةةة  تعةةةةةةاى: 

[ فعلع و ا قلت ب م دخلةت الةدار  لمةت ليةداً ف نةت حةرك فةدخل الةدار    لةم 50]األحزاب:
ّرر وال يُعتةةق بال ب   لةةم ليةةداً   دخةةل الةةدار  أل  اجلةةواب عةةن الشةةرو األوب صةةار ليةةداً ال يتحةة

معّلقاً بالشرو الثاين والثاين وجواب  جةوابة لة وب  فلةو أ ةل   َّةرب  ّ نةاً مل يُةعمتةق بال ب م نةاً 

                                 
(ك 1/120ك تةغ: د. احسةا  عبةاسك بةريوت: دار صةادرك )وفيةات األعيةا يُنظر: ابن خلكا ك أمحد بن حممةد.   (1)

ك مصةةر: مطبعةةة مصةةطفع احللةةةيبك 3ك ومدرسةةة الكوفةةةة ومندجدةةا يف دراسةةة اللغةةة والنحةةةواملمزومةةيك د. مدةةدي. 
 (.6ًك )1958

 .19/325بالوفياتك يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف   (2)
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 .(1(()   َّرب  ّ أ ل
الواقة  بعةد َّةرطنيك ولقد  ا  للعلمار اجمليزين خافة يف حتقيق ما يق  ب  مضمو  اجلةواب 

 علع  ا ة م اوب يف )ب  أ لت ب  َّربت ف نت طالق(:
أن  بَّنا يق   جمو  أمرين: أحةدملا حصةوب  ةلٍّ مةن الشةرطنيك وبال خةا  المبهب األول:

 .(2) و  الشرو الثاين واق  قبل وق  األوبك وو ا قوب َّدور النحاة
قةةةوب اجلمدةةةور ب  اجلةةةواب املةةة  ور وقةةةد اختلةةة  النحويةةةو  يف تقةةةديرت علةةةع فةةةريقني: األوب: 

 .(3)ل وبك وجواب الثاين حم وف لداللة األوب وجواب  علي ك واآلخر
والثةةةةاين: قةةةةوب ابةةةةن مالةةةةي ب  اجلةةةةواب املةةةة  ور لةةةة وبك لكةةةةن الشةةةةرو الثةةةةاين ال جةةةةواب لةةةة  

 .(4)م  ور وال مقدر  ألن  مقيد ل وب ت ويل   اب واقعة موقع  ال
و  اجلةةةواب بعةةةد الشةةةرطنيك سةةةوار أوقعةةةا علةةةع الرتتيةةةب يف أ  يقةةة  مضةةةم المدددبهب الثددداني:

 .(5)الكاًك أو متعا سنيك أو  تمعني
أ  الشةةةرو الثةةةاين جوابةةة  مةةة  ورك ويكةةةو  جةةةواب الشةةةرو األوب جوابةةة   المدددبهب الثالدددث:

الشةرو الثةاينك وجاوبةة ك وقةد أبطةل ابةةن وشةاً والسةيوطي وةة ا املة وب  أل  الفةار ال حتةة ف بال 
 .(6)عدة يف اجتما  َّرطني أ  يكو  اجلواب للسابق مندمايف الشعرك والقا

                                 
 .19/325يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

ك عمةا : 1ك تةغ: د. عبةد الفتةاح حممةودك واعرتاع الشةرو علةع الشةرويُنظر: ابن وشاًك عبد اهلل بن يوس .   (2)
 (.41ًك )1986دار عمارك 

ك والعكةةةَّيك عبةةةد اهلل بةةةن 801 تةةةب األعاريةةةبك يُنظةةةر: ابةةةن وشةةةاًك عبةةةد اهلل بةةةن يوسةةة . مغةةة  اللبيةةةب عةةةن    (3)
 ك 4/337ك والسيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكرك مل  اهلوام ك 2/696احلسنيك التبيا  يف بعراب القرآ ك 

ك ابةةةن وشةةةاًك عبةةةد اهلل بةةةن يوسةةة . 3/1614يُنظةةةر: ابةةةن مالةةةيك حممةةةد بةةةن عبةةةد اهلل. َّةةةرح الكافيةةةة الشةةةافيةك   (4)
 .41اعرتاع الشرو علع الشروك 

 .  47يُنظر: ابن وشاًك عبد اهلل بن يوس . اعرتاع الشرو علع الشروك   (5)

ك والسيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكةر. 52يُنظر: ابن وشاًك عبد اهلل بن يوس . اعرتاع الشرو علع الشروك   (6)
 .4/338مل  اهلوام ك 
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لةيس  ))أما ابن وشاً فقد خالفدم يف  و  اآليتني من اعةرتاع الشةرو علةع الشةرو بقولة : 
 . (( من اعرتاع الشرو واحد من و ت املسائل اخلمس اليت سن  روا: ....

اآليتةةنيك و انةةت  اخلةةامس: أ  يكةةو  جةةواب الشةةرطني حمةة وفني فلةةيس مةةن االعةةرتاعك وك ةةر
يقةةدر جةةواب األوب تاليةةاً لةة  مةةدلوالً عليةة  بالشةةرو األوب وجوابةة  املفةةدمني  ))حجتةة  يف كلةةي  أ  

علي  فيكو  التقدير يف اآلية األوى: ب  أردت أ م أنصغ لكم ال ينفعكم نصحيك و  ا يف اآلية 
 .(1(() الثانية

 :   ثابت بن حسان بيت في مرفوعًا عشر ثالثة ـ

ــضَ  ــنَكنمَ  ْرمَــ ــ   م ــ ــولر اللرَّــ ــو رَس ــ  يَهَ  ــ
 

   ِــوا ــر   ســـــــ ــ  ، وينصـــــــ  و دزـــــــ
 

 
قةاب: وحةد   قةاب:   ))يروي الّصَفدي عن ياقوت احلموي ترَّة للقاسم اخلوارلميك ويقوب: 
 ك ووو: تب بيل الصويف املعروف بالصواب يس ل  عن بيت حسا  بن  ابت

ــنَكنمَ    ــ   م ــ ــولر اللرَّــ ــو رَس ــ ــضَ يَهَ  ــ  ْرمَــ
 

  ــواِ  و ــر   ســـــــ ــ  ، وينصـــــــ  دزـــــــ
 

(2) 
 وقوهلم ب   في   ا ة عشر مرفوعاًك ف جبت :

ــرع    ــربق منصـ ــي  الـ ــاً ومـ ــدي سمامـ  أْـ
 

  مــض خلــ  خــا ر  الوقــاد زــني خطــا 
 

 
ــ     ــدينا مــــض مبازثــ ــوا  لــ  يبغــــي الصــ

 
    أمـــــا درى أُ مـــــا يعـــــدو والصـــــوا

 خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

(3) 
قول : )فمن يدجو(ك فية   ا ةة  ال ي حيضرين يف و ا البيت من املرفوعات ا نا عشرك فمندا

مرفوعاتك املبتدأك والفعلك املضار ك والضمري املستكنك ومندا املبتدأ املقدر يف قول : )و دحة (ك 
املعةةة : ومةةةن  دحةةةة ك فيكةةةو  واونةةةةا علةةةع حسةةةب املثةةةةاب األوب  ا ةةةة مرفوعةةةةات أيضةةةاًك ومندةةةةا 

ين الضمري املستكنك ومندةا املرفوعةات املرفوعا  يف قول : )وينصرت(ك أحدملا الفعل املضار ك والثا
                                 

 .34ك35وك يُنظر: ابن وشاًك عبد اهلل بن يوس . اعرتاع الشرو علع الشر   (1)

ك قدمة ك وَّةرح : عبةدأ ديوا  حسا  بةن  ابةتك يُنظر: األنصاري حسا  بن  ابت. البيت حلسا  بن  ابت   (2)
 (.20ًك )1994ك بريت: دار الكتب العلميةك 3مدناك و

ك معجةم األدبةار برَّةاد األريةب بى معرفةة األديةةبالبيةت ليةاقوت احلمةويك يُنظةرك احلمةويك يةاقوت بةن عبةد اهلل.   (3)
 (.5/2194ًك )1993ك بريوت: دار الغرمب اإلساميك 1تغ: د. بحسا  عباسك و
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األربعةةة يف قولةة : )سةةةوار(ك ا نةةا  مةةن حيةةةث بنةة  يف مقةةةاً اخلةةَّين للمبتةةدأينك وا نةةةا  آخةةرا  مةةةن 
حيةةث ب  يف  ةةل واحةةد لةةمرياً راجعةةاً بى املبتةةدأك فدةة ا يةةا سةةيدي جدةةد املقةةل و ةةري مرجةةّو قطمةة  

 .(1)املد  من املكلّ 
خر لةمري املبتةدأ ا ة وف املعطةوف علةع قولة  مةن يف قلت: بل املرفوعات  ا ة عشرك واآل

األوب من قول  من يدجو ومن  دح ك ومةن ينصةرت ألنة  وةو قةرر أ  يف يدجةو  ةاث مرفوعةاتك 
ويف  دحةةةةة   ةةةةةاث مرفوعةةةةةاتك وحتكةةةةةم يف قولةةةةة : ب  يف ينصةةةةةرت مرفةةةةةوعنيك والصةةةةةورة واحةةةةةدة يف 

 الثاث.
 .(2(() رت  ا ة عشرفد ت تسعةك واألرب  اليت ك روا يف )سوار( فصا

يف و ت املس لة ير  الّصَفدي أ  املرفوعات يف بيت حسا   ا ة عشةرك وليسةت ا نةا عشةر  
 ما ك ر ياقوتك فك   يةاقوت واهلل أعلةم مل ية  ر لةمري املبتةدأ ا ة وفك وتقةدير  مةن يدجةو 

ة لةوال رسةوب اهللك ومةن  دحة : ومةن ينصةرت سةوارك يف حسةاب املرفوعةات  والصةحيغ عنةد النحةا
ك وقةد (3)و ا التقةدير لكةا  اةاور الكةاً أ  اهلجةار واملةدح والنصةرك  ةل أولئةي مةن فريةق واحةد

 ا  يرات النحاة يف كلي فحسب ا  وف من املرفوعات فكانت عنةدت  ا ةة  وافق الّصَفدي ما
 عشرك و  لي عند صدر األفاللك واهلل أعلم.

 :النجم يأب قول في ونصبها( كله) كلمة لرفع التعليل ـ

 قـــد أصَــــبَ َرَ أم َّ ا  يـــار ترــــدََّع ي   
 

   ِ َــن ــمَ أرصَــــ ــ  لرــــ ــاً كلنَّــــ ــيََّ ار  بــــ  علــــ
 

 
قةاب وشةاً بةن عبةد امللةي يومةاً أليب الةنجم: يةا أبةا الةنجم حةد  ك قةاب:  ))يقوب الّصَفدي: 

ع  أو عن  ريي؟ قاب: ال بل عني. قاب: بين ملا  َّت عرع يل البوبك فولعت عندي َّةيئاً 
 ك فقمت مةن الليةل أبةوب فية  فمةرج مة  صةوت فتشةددتك   عةدت فمةرج مة  صةوت أبوب في

آخرك ف ويةت بى فراَّةيك فقلةت: يةا أً اخليةار وةل  عةت َّةيئاً؟ فقالةت: ال وال واحةدة مندمةاك 
                                 

 .5/2194يف معجم األدبار )الكل(:   (1)

 .24/89يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

ة الرسةةالةك يُنظةةر: ابةةن السةةراجك حممةةد بةةن سةةدل. األصةةوب يف النحةةوك تةةغ: عبةةد احلسةةني الفتلةةيك بةةريوت: مؤسسةة  (3)
 .1/393ك حسنك عباس. النحو الوايفك 1/306(ك السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر. مل  اهلوام ك 2/177)
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 فضحي وشاً. وأً اخليار و ت وي اليت قاب فيدا:
 قـــد أصَــــبَ َرَ أم َّ ا  يـــار ترــــدََّع ي   

 
  َــم ــ  لرــــ ــاً كلنَّــــ ــيََّ ار  بــــ ــنَ ِ علــــ  أرصَــــ

 
 

 ووي أرجولة طويلة.
قلةةةت: وألربةةةاب املعةةةاين والبيةةةا  عليةةة   ةةةاً طويةةةلك ألنةةة  مةةة  رو  علةةةي كنبةةةاً  لةةة  مل أصةةةن  

 ا  لة  معة  ووةو: أهنةا ادعةت علية  كنبةاً مل يصةن  َّةيئاً منة ك ومة  روي    -برف  الاً من  ل   ةةة
لية  كنبةاً صةن  بعضة  دو   لة  أل  تغري معناتك ووو أهنةا ادعةت ع -بفتغ الاً  - ل  مل أصن  

العمًو يف الرف ك وعدم  يف النصب مل يكن خلصوصية بعمةاب الفعةل يف احلةل وتةر  بعمالة  فية ك 
وبَّنا وو لتسلط الكلية علع النفي عند اإلعماب وتسلط  عليدةا عنةدتك حيةث  ةا  حةرف النفةي 

 .(1(() مل يعمل  يث يصغ انفصال  عن الفعل لكا  املع  واحداً: أأعمل الفعل أً
قالةةةة  الّصةةةةَفدي عةةةةن مةةةةا أوردت النحةةةةاة يف تلةةةةي األبيةةةةاتك فقةةةةد قةةةةاب سةةةةيبوي :  مل خيتلةةةة  مةةةةا

حيسن يف الكاً أ  وعل الفعل مبنياً علع االسمك وال ي  ر عامة بلةمار األوب حة  خيةرج  ال
ن أ  مةةن لفةةظ اإلعمةةاب يف األوب ومةةن حةةاب بنةةار االسةةم عليةة  ويشةةغل  بغةةري األوب حةة   تنةة  مةة

يكةةةو  يعمةةةل فيةةة ك لكنةةة  أجةةةال كلةةةي يف الشةةةعر ولةةةعف   أل  النصةةةب ال يكسةةةر البيةةةت األّوبك 
 .(2)خيل في  تر  بادار اهلارك و  ن  قاب: طل   ري مصنو  وال

ويةةر  ابةةن جةة  أهنةةم يةةدخلو  حتةةت قةةبغ الضةةرورة مةة  قةةدرهتم علةةع تر دةةاك ليعةةدووا لوقةةت 
كلةةي البيةةتك ولةةو نصةةب حلفةةظ الةةول  ومحةةع  احلاجةةة بليدةةاك وقةةد دخةةل حتةةت لةةرورة الرفةة ك يف

 .(3)جانب اإلعراب من الضع 
ولةةو  ةةا  املبتةةدأ  ةةري  ةةلك والضةةمري مفعةةوب بةة ك مل وةةز عنةةد الكةةوفيني ح فةة  مةة  بقةةار الرفةة  

ك و ةةةا  للصةةةفدي يف (4)يف االلةةةطرارك والبصةةةريو  ويةةةزو  كلةةةي يف االختيةةةارك ويرونةةة  لةةةعيفا بال

                                 
 .24/44يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الويف بالوفياتك   (1)

 .1/85يُنظر: سيبوي ك عمرو بن عثما . الكتابك   (2)

 .3/63يُنظر: ابن ج ك عثما . اخلصائصك   (3)

 .1/312يُنظر: ابن ماليك حممد بن عبد اهللك َّرح التسديلك   (4)
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ك ونصةةبدا يف قةةوب أيب الةةنجمك و  نةة  يةةر  ةةةوال األمةةرينك كلةةي رأي والةةغ علةةل فيةة  رفةة  ) لةة (
 واهلل أعلم.

 :اْلحْسناء املليحة هْند إن: لغز ـ

 يورد الّصَفدي يف ترَّت  البن الدباضك  ا  ل  مسائل يف النحو  ثريت مندا:

 سُِ ه نَــــــــد امللي ــــــــة ال  َسَــــــــنَاِ 
 

  ِ ــــا  وَأي مـــــض أ ـــــمرت  ـــــَ وَْـر
 

 
 قـــد ْرعَسَـــ  أرُ يكـــوُ  ســـض مـــض 

 
    َِــا ــَ ارا سُِ أرسَــــ ــض قبــــ ــاَُ مــــ  كرــــ

 

(1) 

 اللغز وو:  ي  رف  اسم ب  وصفت  األوى؟
وجوابةةة : اهلمةةةزة: فعةةةل أمةةةرك والنةةةو  للتو يةةةدك واألصةةةل بيةةةن  مةةةزةك وبرسةةةكان  للمماطبةةةةك   
حةة ف اليةةار اللتقائدةةا سةةا نة مةة  النةةو  املد مةةةك وونةةد منةةاد ك واملليحةةة صةةفة هلةةا علةةع اللفةةظك 

ّمةةةا نعةةةت هلةةةا علةةةع املولةةة ك وبّمةةةا نعةةةت ملفعةةةوب بةةة  حمةةة وفك أي عةةةدي يةةةا ونةةةد املةةةرأة واحلسةةنار ب
احلسنارك وعلع الوجدني بَّنا أمروا بريفار الوعد مةن  ةري أ  يعةنّي هلةا املوعةدك وأي مصةدر نةوعي 

 .(2)منصوب بفعل األمرك واألصل وأياً 
يتوقة   ل عةاًك ومل اليت جارت عرلةاً يف أ نةار ترَّتة  لغويةال وللصفدي بعا التلميحات

 عندوا ألهنا جارت عرلاًك ول لي مل أعن  ا يف الد راسةك ومندا:
 :األولى املسألة

يقصةةد الّشةةيمخ  –أخةةَّين الشةةيخ فةةتغ الةةدين ابةةن سةةيد النةةاس قةةاب: قةةدً  ))يقةةوب الّصةةَفدي: 
الةدين بى الديار املصرية ووو َّاب فحضر سوق الكتةب والشةيخ  ةار  -ر ن الّدين ابمن القوب  

ابةةن النحةةاس حالةةر و ةةا  مةة  املنةةادي ديةةوا  ابةةن وةةانئ املغةةريب ف خةة ت الشةةيخ ر ةةن الةةدين وأخةة  

                                 
 .172ك29/173يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

ك تغ: د. حام الضامنك بريوت: االنتماب لكش  األبيات املشكل  اإلعرابيُنظر: املوصليك علي بن عدال .   (2)
ك واأللوةةريك عبةةد اهلل بةةن خالةةد. 1/27عبةةد اهلل بةةن يوسةة . مغةة  اللبيةةبك (ك وابةةن وشةةاًك 2مؤسسةةة الرسةةالةك )

 (.19ًك )2009ك األلغال النحوية يف علم العربيضة
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 يرتج بقوب ابن وانئ:
ــك    ــيو  أيبـ ــك أم سـ ــات طظـ  ْتكـ

 
    ــك ــ  ْيـ ــرك أم مرا ـ ــيع  ـ  وكـ

 

(1) 
و سةةر التةةار وفةةتغ الفةةار والسةةني والفةةار فالتفةةت بليةة  الشةةيخ  ةةار الةةدين وقةةاب لةة  يةةا مةةوالً كا 

ثري فقاب ل  الشيخ ر ن الدين بتلي احلدة املعروفة منة  والنفةرة أنةا مةا أعةرف الة ي تريةدت نصب  
أنت من رف  و ت األَّيار؟ علع أهنا أخبار ملبتدآات مقدرة أي أو ا فتكات حلظات أً  ة ا أً  
 ةةة ا وأنةةةا الةةة ي أقولةةة  أ ةةةزب وأمةةةدح وتقةةةديرت أأقاسةةةي فتكةةةات حلظةةةي أً أقاسةةةي سةةةيوف أيبةةةي 

 .(2(()   أً مراَّ  فيي ف خجل الشيخ  ار الدينوأرَّ   ؤس رر 
 :الثانية املسألة ـ

 ا  عندت مسةائل  ريبةة مةن النحةو والفقة   ))يقوب الّصَفدي يف ترَّت  للكامل ابن العادب: 
يوردوةةا فةةيمن أجابةة  حظةةي عنةةدتك حضةةر عنةةدت ليةةن الةةدين ابةةن معةةط يف َّلةةة العلمةةار فسةة هلم 

ليةةد النصةةب فقةةالوا ال فقةةاب ابةةن معةةط نعةةم وةةول النصةةب  الكامةةل فقةةاب: ليةةد كوةةب بةة  وةةول يف
علع أ  يكو  املرتف  ب وب املصدر ال ي دلةت علية  كوةب ووةو الة واب وعلةع وة ا فمولة  
اجلار واجملرور ال ي وو ب  النصب فيجير من باب ليةد مةررت بة  ووةول يف ليةد النصةب  ة لي 

 .(3(() ودنا فاستحسن الكامل جواب 
 :الثالثة املسألة ـ

 أورد ل  ابن النجار قول : ))يقوب الّصَفدي يف ترَّت  أليب الفتغ ابن اَّرس النحوي: 
 كبمنـــــــا األ صــــــــاُ ملـــــــا عــــــــال   

 
    ــرا ــدى ثـــــ ــر النـــــ ــا قطـــــ  ْروعهـــــ

 
 

 والزـــر الشـــمب عليهـــا  ـــ    
 

   ــدرا ــر الــــــ ــد أاــــــ ــد قــــــ  زبرجــــــ
 

(4) 
                                 

ك تغ:  ًر البستاينك بةريوت: دار ديوا  ابن واين األندلسيالبيت البن واينك يُنظر: األندلسيك حممد بن واين.   (1)
 (.252ًك )1980بريوتك 

 .1/188َفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك يُنظر: الصّ   (2)

 .1/158يُنظر: املصدر السابقك   (3)

ك دميةة القصةةر وعصةرة وأوةل العصةةرالبيةت ألبةو الفةتغ ابةةن أَّةرس النحةويك يُنظةةر: البةاخرليك علةي بةةن احلسةني.   (4)
 =ك 5/2347ك (ك احلمةةةةويك يةةةةاقوت بةةةةن عبةةةةد اهلل. معجةةةةم األدبةةةةار1/233هك )1414ك بةةةةريوت: دار اجليةةةةلك 1و
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 النحةو ألنة  قاب الباخرلي: نقد احلا م أبو سعد علةع بيتة  قولة  قةد أعةر الةدرا ال يسةتقيم يف
ال يقةةةةاب قةةةةد أعةةةةرت النملةةةةة الثمةةةةر بَّنةةةةا يقةةةةاب قةةةةد أعةةةةرت عةةةةرا بغةةةةري األلةةةة  والةةةةاً  عةةةة  أعةةةةرت 

 .(1(() بالثمر
 :الرابعة املسألة ـ

لةة  يف مصةةنفات  املسةةايل املشةةكلة  ))يةة  ر الّصةةَفدي يف ترَّتةة   مةةد بةةن احلسةةن احلنفةةي أ  
  الكبري بكا قاب: أّي عبيدي لربي فدةو حةّر خصوًصا ما يتعلق بالعربية من كلي قاب يف اجلام

وأّي عبيةةدي لةةربت فدةةو حةةر مةةةن لةةرب  مةةن العبيةةد حتةةةرر وبكا لةةرب العبيةةد  لدةةم حتةةةرر األوب 
 . (( مندم

بضةم اليةار يف أي األوى وفتحدةا يف  ))وبعدوا أورد الّصَفدي رأية  فيمةا قةاب احلنفةيك فقةاب: 
األوى َّاي  والفاعل متصةل بة  فشةا  لة لي الفاعةل  الثانية وبَّنا  ا  كلي أل  الفعل يف املس لة

فاقتضةةع أ  مةةن لةةرب حتةةرر والفعةةل يف املسةة لة الثانيةةة واقةة  علةةع املفعةةوب واملفعةةوب  ةةري متصةةل 
بالفعةةةةل اتصةةةةاب الفاعةةةةل بةةةة  فاقتضةةةةع كلةةةةي التحصةةةةيص فةةةةركا لةةةةرب العبيةةةةد أَّعةةةةني حتةةةةرر األوب 

 . (2(() فقط
 : الخامسة املسألة ـ

 ةا  يقةوب: وةول يف  ةاً العةرب أ     ))مد بن لياد ابن اإلعرايب: أن  يقوب الّصَفدي عن حم
 يعاقبوا بني الضاد والظارك فا خيطئ من وعل و ت مول  و ت وينشد قوب الشاعر بالضاد:

ــَ أود    ــضَ خَليـــ ــكنو مـــ  سىل ا ِ أ ـــ
 

     يبـــــث خـــــالالً كنلـــــها يل  ـــــاي 
 

(3) 

                                 = 
ك القةةاورة: دار الفكةةر العةةريبك 1ك تةةغ: حممةةد ببةةراويمك وبنبةةات الةةرواة علةةع أنبةةات النحةةاةالقفطةةيك علةةي بةةن يوسةة . 

 (.4/155ًك )1982

 .2/84يُنظر: الّصَفديك خليل بن أمحد. الوايف بالوفياتك   (1)

 2/247يُنظر: املصدر السابقك   (2)

ك ولكن عجزت في  438ر: األصفداينك أمحد بن حممد. َّرح ديوا  احلماسةك البيت لَّج بن مسدرا الطائيك يُنظ  (3)
 اختاف وو:  اث خابا  لدا يل  ائا
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 .(1(() ويقوب: وك ا  عت  من العرب الفصحار
 : السادسة املسألة ـ

 ي  ر الّصَفدي ونا أ  أبا حيا  أنشدت قوب ابن مالي لنفس :
ــض  ــرراً خشــيتا      ــض ا ــري ع  سل اب

 
  ــا ــاً سُ دهيتـــ ــجم رأيـــ  ْ ســـــض اطـــ

 
 

ــدا     ــر مــــ ــيهب وعــــ ــيا مــــ  وهــــ
 

  مواصــــَ  ــــرة قــــد زــــاُ صــــيتا 
 

 
   ِ ــا ــدق عطـــ ــهو  اا صـــ  ساا امللـــ

 
  تنــــَ زســــض احامــــد مــــا زييتــــا 

 
 

 ة ا أنشةةدني  العامةة أ ةري الةدين بفةتغ الةةاً مةن اب وفةتغ النةو  مةةن  )):   ك ةر رأية ك وقةاب
ابن وبنصب لرر وفتغ النو  من حسن ولم امليم من احلًز و سر البار من م وب وفتغ الفار 
من امللدوف ونصب اهلمزة من عطار ولم النو  من حسن وفتغ الةداب مةن ا امةد وتفسةريت أ  

  أ  أبةدلت اهلمةزة عينةاً وحسةن فعةل مةاعك وكا مة وب حةابك اب أمرك وابن مفعوبك وعن  عة
ومواصةةل فاعةةلك وأمةةرك وكا امللدةةوف مفعةةوب وعطةةار مفعةةوب  ةةا  وحسةةن منةةاد  وا امةةد مفعةةوب 

 .(2(() تنل
 : السابعة املسألة ـ

 نةت قةد اختلفةت أنةا واملةوى َّةرف الةدين حسةني ابةن ريةا  اآليت ك ةرت  ))يقوب الّصةَفدي: 
 اى يف قوب احلريري:ب  َّار اهلل تع
ـــر      ـــجّ   دهــــــــ ــــــ ــجَل  يبـتـر ـــم يــــــ  ْلــــــ

 
   ـــيبَ  مــضَ مــا ْيــ ــ ه وعــود  صَل  بط 

 

(3) 
ف وب وو يف بعراب قول  ) ما في  ( بى أن  يف مول  نصب علع أن  مفعوب  ا  وكوبةت 
أنةةا بى أنةةة  بةةةدب اَّةةةتماب مةةةن اهلةةار الةةةيت يف قولةةة  ) يبتةةةزت ( فكتةةةب َّةةرف الةةةدين فتيةةةا مةةةن صةةةفد 

دزوا بى الشيخ  ماب الدين ابن الزملكةاين رمحة  اهلل تعةاى ونقلتدةا مةن خطة  ووةي: مةا تقةوب وج

                                 
 .66ك3/67يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 .3/287يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (2)

ًك 1873ك بةةةةريوت: مطبعةةةةة املعةةةةارفك مقامةةةةات احلريةةةرييك القاسةةةم بةةةةن علةةةةي. البيةةةت للحريةةةةريك يُنظةةةةر: احلريةةةةر   (3)
(195.) 
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السةةةادة علمةةةار الةةةدورك وفضةةةار وةةة ا العصةةةرك ال برحةةةوا لطالةةةب العلةةةم الشةةةري  قبلةةة ك ومةةةوطن 
 السؤاب وحمل ك يف رجلني وادال يف مس لة  ويةك ووي يف بيت من املقامات احلريرية: ووو:

ــجَل   ـــم يــــــ ـــر    ْلــــــ ـــجّ   دهــــــــ ــــــ  يبـتـر
 

   ـــيبَ  مــضَ مــا ْيــ ــ ه وعــود  صَل  بط 
 

 
كوبةةةا بى معةةة  يبتةةةزت يسةةةلب ك و ةةةل مندمةةةا وافةةةق يف وةةة ا مةةة وب خصةةةم  م وبةةة ك ومةةةوطن 
سةةةؤاهلما الغريةةةبك بعةةةراب قولةةة  ) مةةةا فيةةة  مةةةن بطةةة  وعةةةود صةةةليب (ك مل خيتلفةةةا يف نصةةةب ك بةةةل 

ب اَّةتمابك مةن اهلةار املنصةوبة يف يبتةزت ولة  خلفدما فيما انتصب بة ك فة وب أحةدملا بى أنة  بةد
علةةع كلةةي اسةةتدالبك وكوةةب اآلخةةر بى أنةة  مفعةةوب  ةةا  ليبتةةزت وجعةةل املفعةةوب اهلةةارك واختلفةةا يف 
كلي وقاصةديكم جةاراك وقةد سة ال اإلجابةة عةن وة ت املسة لةك فقةد الةطرا يف كلةي بى املسة لة: 

خطة  ووةو: اهلل يدةدي بى احلةق  ةل مةن فكتب الشيخ  ماب الدين رمح  اهلل اجلواب ونقلت  مةن 
املمتلفني امل  ورين قد هنج هنج صوابك وأتع  كمة وفصل خطابك ولكل من القةولني مسةاض 
يف النظةةةر الصةةةحيغك ولكةةةن النظةةةر بَّنةةةا وةةةو يف الرتجةةةيغك وجعةةةل كلةةةي مفعةةةوالً أقةةةو  توجيدةةةاً يف 

يضةةةك فةةة   املفعةةوب متعلةةةق اإلعةةرابك وأدق  ثةةةاً عنةةد كوي األلبةةةابك أمةةا مةةةن جدةةة الصةةةناعة العرب
بالفعل ب ات  اليت بوقو  الفعل علي  معنيةك والبدب مبني بكو  األوب معة  مطرحةاً يف النيةةك ووة ا 
الفعل   ا املع  متعد بى مفعولنيك و ) ما في  من بط  ( وو أحد كيني اال ننيك لئا يفةوت 

س املعةة  يفةةلك وأمةةا مةةن جدةةة املعةة  متعلةةق الفعةةل املسةةتقلك والبةةدب بيةةا  يرجةة  بى تو يةةد بت سةةي
ف   املقاً مقاً تشي وأخ  بالقلوبك وتكني و ا املع  أقو  بكا ك ر مةا سةلب منة  مة  بيةا  
أنةة  املسةةلوب. فةة  ر املسةةلوب منةة  مقصةةود  ةة  ر مةةا سةةلبك ويف كلةةي مةةن تكةةني املعةة  مةةا ال 

 تعةةةةةاى أعلةةةةةمك  تبةةةةة  خيفةةةةةع علةةةةةع كوي األربك وورار وةةةةة ا بسةةةةةط ال حتتملةةةةة  وةةةةة ت العجالةةةةةة واهلل
 .(( بن علي حممد

ال أعلةةم أحةةداً يةة يت  ةة ا اجلةةواب  ةةريت ملعرفتةة   ))  أسةةد  الّصةةَفدي رأيةة  يف كلةةيك وقةةاب: 
بةةدقائق النحةةو وبغةةواما علمةةي املعةة  والبيةةا  ودربتةة  بصةةناعة اإلنشةةارك وأمةةا صةةورة اخلةةط الةة ي 

وام  عةة ار علةةع طةةرس اخلةةد نقلةةت منةة  وةة ت الفتيةةا فمةةا  انةةت بال قطعةةة روع تةةدةتك أو وةة
 .(1(() خترجتك رمح  اهلل تعاى وأ ًر مثواتك وجعل اجلنة منقلب  وعقبات

                                 
 .155ك4/156يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)
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 : الثامنة املسألة ـ
سةةةن   ةةةا  الشةةةيخ تةةةاج الةةةدين  ))يةةة  ر الّصةةةَفدي يف ترَّةةةة تةةةاج الةةةّدين المكنمةةةدّي ليةةةد بةةةن احلم

انةةب اآلخةةر فةة ورد ابةةن جالسةةاً عنةةد الةةولير بى جانبةة  فجةةار ابةةن دحيةةة ا ةةّدثك ف جلسةة  يف اجل
دحيةةة حةةديث الشةةفاعةك فلمةةا وصةةل بى قةةوب ببةةراويم اخلليةةل صةةلوات اهلل وسةةام  عليةة ك وقولةة : 
بَّّنا  نت خليًا من ورار ورار ففتغ ابن دحية اهلمزتنيك فقاب الكندي: ورار ورار بضّم اهلمةزتنيك 

اج الدين الكندي فتسةمغ فعّز كلي علع ابن دحية وقاب للولير: من كا الشيخ؟ فقاب ل : و ا ت
ابن دحية يف حّق  بكلماتك فلم يسم  من الكندي بال قول : وةو مةن  لةب قبةيغك قةاب الشةيخ 

 َّداب الدين أبو َّامةك رأيت يف أمايل أمحد بن حيىي  علب جوال األمرين.
قلةةت: قةةاب األخفةة : يقةةاب: لقيتةة  مةةن ورار. فرتفعةة  عةةل الغايةةة بكا  ةةا   ةةري مضةةاف وعلةة  

 و  ري متمّكن  قولي من قبل ومن بعدك وأنشد:ا اًك وو
 ساا أ ــــا   أوَمَــــض عليــــك و  يكــــض  

 
   ِلقــــــــــــاؤ ك سالَّ مــــــــــــض وراِ  ورا 

 

(1) 
ك وقةد وافةق الّصةَفدي ونةا قةوب الكنةدي يف الرفة ك واختلة  الكنةدي (2(() وك ا أ بتة  بةالرف 

ةك فيمةةا رأ  عنةةد وةةو وابةةن دحيةةة يف الرفةة ك والنصةةبك   رجةةغ األمةةرين َّةةداب الةةدين أبةةو َّةةام
  علبك واهلل أعلم.

 : التاسعة املسألة ـ
ي  ر الّصَفدي:  تب ابن مسعدة الكاتب بى أيب بكر يزيد بةن حممةد بةن صةقاب قصةيدة 

 مطلعدا:
 أبـــــا بكـــــر ودادك مـــــض  ـــــمريي  

 
  ــناعا ــابر أعــــــي الصــــ ــرقم  ــــ  كــــ

 
 

 فكتب ابن صقاب ل  قصيدة مندا:
 ويــــــــــا   ال أ ســــــــــ  ريا ــــــــــاً 

 
  ــا ــلبر  ــ ــ اعا  ســ ــاملة الشــ  مســ

 
 

                                 
ك بةةريوت: دار الكتةةب العلميةةةك 1ك والعقةةد الفريةدالبيةت لعةةيت بةةن مالةيك يُنظةةر: ابةةن عبةد ربةة ك أمحةةد بةن حممةةد.   (1)

. لسا  العربك  (ك ابن2/315هك )1404  .3/92منظورك حممد بن مكًر

 .15/34يُنظر: الّصَفديك خليل بن أمحد. الوايف بالوفياتك   (2)
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قولةةة  مسةةةاملة الشةةةجاعاك حلةةةن فمةةةا أدري  ))و ةةةا  رأي الّصةةةَفدي يف قولةةة : الشةةةجاعاك فقةةةاب: 
 عاً نصب الشجا  ووو مضافك و  ن  يشري يف و ا بى البيت ال ي  ثل ب  النحاة ووو: 

ــدما    ــ  القــ ــات منــ ــا  اطيــ  قــــد ســ
 

 األْعــــــواُ والشــــــ اع الشــــــ عما 
 

(1) 
األفعةةةوا  والشةةةجا  ب نةةة  مفعةةةوب سةةةاملك والقةةةدما تثنيةةةة قةةةدًك وبَّنةةةا مستشةةةددين علةةةع نصةةةب 

 .(2(() سقطت النو  وتقديرت: قد سامل القدما  من  احليات واألفعوا  وما بعدت بدب
 : العاشرة املسألة ـ

ةةرين 77]الكدةة : (ڄ ڦ ): لقةةد أَّةةكل قولةة  تعةةاى [ك علةةع  ثةةري مةةن املفس 
 م( ؟!واللغويني ومل مل يقل سبحان  )استطعماو

ملةةا قةةدً  -يقصةةد ابةةن َّةةيخ العوينةةة ليةةن الةةدين- تبةةت بليةة   ))ومةةندم الّصةةَفدي الةة ي قةةاب: 
بى دمشق متوجداً بى احلجال سنة رسني وسةب  مائةة سةؤاالً  نةت  تبتة  بى الشةيخ جنةم الةدين 

 داود بن علي القحفيزي ووو: 
ــضَ ساا    ــاة ومـــ ــي ال ق ـــ ــيّد ا قا ـــ  ســـ

 
 مـــــراُبـــــدا وجَهـــــ  اسَـــــت َيا لـــــ  ال ق 

 
 

 ومــــــضَ كفَّــــــ  يــــــوَم النّــــــدى ويراعــــــ   
 

    ُ ــ   رَســـــــ  حبَـــــــراُ يل تقيـــــــا  علـــــ
 

 
     َ  ومـضَ سَُ دجـرَ يف ال مشَـكالت مسـار

 
  ُ  جالهــــــــا بفك ــــــــره دارــــــــم اللَّمعــــــــا

 
 

 رأيَـــــر كتـــــا  اللَّـــــ  أك ـــــرب معَ ـــــجه     
 

   ُ  ألْ  ـــــَ مــــــضَ يهَـــــدي بــــــ  الــــــثَّقال
 

 
 ومــضَ لَلـــة ازعَ ــاز كـــوَُ اخَتصـــار    

 
    ــا ــاز أل فـــــ ُ  باجيـــــ  وبسَـــــــَ معـــــــا

 
 

 ولكـــــنّ  يف ال كهَـــــ  أبَصـــــرَت آيـــــةً    
 

 ــــا ال فك ــــر يف  ــــول الجّمــــاُ عنــــا ي  
 

 
ــها       ــتط عما أهَل  ومــا هــي سالَّ ْ اسَ

 ْقدَ
  ُ  يــــــرى اسَـــــــتط عماهمَ مث لـــــــ  ببيـــــــا

 
 

 ْبرَ ــدَ علــ  عــادات ْ  ــلك زيَرتــي 
 

  ُ  ْمــــــايل  ــــــا عنَــــــد ال بيــــــاُ يــــــدا
 

 

                                 
ك ديوا  العجةاج روايةة عبةد امللةي بةن قريةب األصةمعي وَّةرح البيت للعجاج يُنظر:  العجاجك عبد اهلل بن ر،بة.   (1)

أو أليب حيةا  الفقعسةّي أو ملسةاور العبسةي أو  (ك2/333تغ: د. عبد احلفيظ السطليك دمشق: مكتبةة أطلةسك )
 416ك 415ك 11/411للدبريي أو لعبد ب  عبس يُنظر: البغداديك عبد القادر بن عمر. خزانة األدب 
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 ونثراً: ف جاب  الشيخ لين الدين نظماً 
 ســــبلر ملــــااا ) اســــتطعما أهلــــها ( أتــــ   

 
  ُ ــا ــتطعماهم سُ ااك لشــــــــ ــض اســــــــ  عــــــــ

 
 

ــم و  تقــــــ    ــار لــــــيب ثــــ  وْيــــــ  اختصــــ
 

     ُ  علـــــ  ســـــبب الرج ـــــاُ منـــــي زمـــــا
 

 
 ْهـــــــــــاك جوابـــــــــــاً راْعـــــــــــاً لنقابـــــــــــة     

 
  ُ ــا  يصــــــــري بــــــــ  املعنــــــــ  كــــــــرأي عيــــــ

 
 

 ساا ما استوى اطاالُ يف اطكم رجـ  الـ    
 

    ُ  مــــــــــــري وأمــــــــــــا زــــــــــــني ستلفـــــــــــــا
 

 
 بـــــبُ كـــــاُ يف التصـــــري  س هـــــار زكمـــــة  

 
    ُ ــارة جـــــــــا ــة  ـــــــــبُ أو زقـــــــ  كرْعـــــــ

 
 

ــول اا     ــيمنني يقــــــــ ــري املــــــــ ــَ أمــــــــ  كمثــــــــ
 

  ُ  ومــــــــا وــــــــض ْيــــــــ  صــــــــوزوا ببمــــــــا
 

 
 وهــــيا علــــ  ازجيــــاز واللفــــ  جــــاِ يف      

 
    ُ ــض بيــــــــــا ــوراً حبســــــــ ــوابي منثــــــــ  جــــــــ

 
 

ــاً     ــد عاملـــ ــض بعـــ ــالنظم مـــ ــت ض بـــ ــال بـــ  ْـــ
 

 ُْلـــــــــــيب لكـــــــــــَ بـــــــــــالقري  يـــــــــــدا 
 

 
 عر يــــجري  ــــم ْــــال   وقــــد قيــــَ أُ الشــــ   

 
  ُ  تكــــــــاد تــــــــرى مــــــــض ســــــــاب  برهــــــــا

 
 

 وال تنســـــــــ  عنـــــــــد الـــــــــدعاِ ْـــــــــا   
 

     ُ  ســـــــــببدي مجايـــــــــاكم بكـــــــــَ مكـــــــــا
 

 
ــا  غــــــــ       وأســــــــتغفر ا  العظــــــــيم ملــــــ

 
 بــــــــ  قلمــــــــي أو  ــــــــال ْيــــــــ  لســــــــا ي 

 
 

 واجلواب املبسوو بالنثر فدو: بسم اهلل الرمحن الرحيم
( دو : فاسةةةتطعماوم مةةة  أنةةة   لدةةةافاسةةةتطعما أو سةةة ب بعةةةا الفضةةةار عةةةن احلكمةةةة يف: )

أخصرك قلت واهلل املوفق: بن  ملا  انت األلفان تابعة للمعاين مل يتحتم اإللمارك بةل قةد يكةو  
التصريغ أوىك بل ر ةا يكةاد يصةل بى حةد الوجةوب  مةا سةنبني ب  َّةار اهلل تعةاى. ويةدب علةع 

ريغ عمةةل لةةيس للكنايةةةك  ةةا  األولويةةة قةةوب أربةةاب علةةم البيةةا  مةةا وةة ا ملمصةة : ملةةا  ةةا  للتصةة
بعادة اللفظ من احلسن والبدجة والفمامة مةا لةيس لرجةو  الضةمريك انتدةع  امدةم. فقةد يعةدب 
بى التصةةريغ بمةةا للتعظةةيم وبمةةا للتحقةةري وبمةةا للتشةةني  والنةةدار بقةةبغ الفعةةلك وبمةةا لغةةريوم. فمةةةن 

 - 1]اإلخةةةال:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ التعظةةةيم قولةةة  تعةةةاى: 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ [ دو  وو. وقول  تعاى: 2

ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ [ك ومل يقةل: وبة ك وقولة :  105]اإلسرار: 

[. فقةةةةد  ةةةةرر لفةةةةظ احلةةةةج 197]البقةةةةرة:  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ڄ  
العبةةةادة مةةةن مةةةرتني دو  أ  يقةةةاب: ) فمةةةن فرلةةة  فةةةيدنك وال جةةةداب فيةةة  ( بعامةةةاً بعظامةةةة وةةة ت 
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حيةةةث أهنةةةةا فريضةةةةة العمةةةةر وفيدةةةةا َّةةةةب  عظةةةيم  ةةةةاب املةةةةوت والبعةةةةثك فناسةةةةب حةةةةاب تعظيمةةةة  يف 
القلوبك التصةريغ با ة   ةاث مةرات. ومنة  قةوب اخلليفةة أمةري املةؤمنني: نرسةم بكة ا دو  بنةا بمةا 

 لتعظيم كلي األمرك أو لتقوية داعية امل مور أو  وملا. وقوب الشاعر:
 صــــاما فــــب عصــــامه ســــودت ع   

 

(1) 
 وقوب أيب تاً: 

ــك يف الســي      ــم يفــد ل ــا ْل ــد  لبن  ق
 

 دد واجملـــــــــد واملكـــــــــارم مـــــــــثال 
 

(2) 
فةةر  بيقةةا  الطلةةب علةةع املثةةل أوقةة  مةةن بيقاعةة  علةةع لةةمريت لةةو قةةاب: طلبنةةا لةةي مةةثًاك فلةةم 

 جندت. وقوب بعا أول العصر: 
ــ     ــرة وجهـــ ــاً أســـ ــر يومـــ  ساا برقـــ

 
      عل  النـاع قـال النـاع جـَ املنـور 

 

(3) 
ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  چ  وأمةةا مةةا يكةةاد يصةةل بى حةةد الوجةةوبك فمثةةل قولةة  تعةةاى:

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  چ [ بى قولةةةةةةةةةة : 50]األحةةةةةةةةةةزاب:  چں  

[ ب  عدب عةن اإللةمار بى التصةريغك و ةرر ا ة  صةلع 50]األحزاب:  چٴۇ   ۋ  ۋ    
ليةة  وسةةلم  ةة ا احلكةةمك أعةة  النكةةاح باهلبةةة اهلل عليةة  وسةةلم تنبيدةةاً علةةع أ  ختصيصةة  صةةلع اهلل ع

عن سائر الناس ملكا  النبوةك و رر ا  ك صلع اهلل علية  وسةلم تنبيدةاً علةع عظمةة َّة ن  وجالةة 
 قدرتك بَّارة بى علة التمصيص ووي النبوة. 

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن التحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري: 

ې   چ (  علةةةةيدم )[ دو  59]البقةةةةرة:(ڦ ڦ ڦ ڄ )[ ك 162]األعةةةةراف: 

[ ألةةةمر ونةةةاك   ملةةةا أريةةةد املبالغةةةة يف كمدةةةم 88]البقةةةرة:  چې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  
                                 

ك 3ك تةغ: عبةاس السةاترك وديةوا  النابغةة الة بياينعاويةة. البيت لنابغة ال بياينك يُنظر: النابغة ال بياينك لياد بن م  (1)
 (.69ًك )1996بريوت: دار الكتب العلميةك 

ك القةةةةةاورة: دار املعةةةةةارفك 3ك تةةةةةغ: حسةةةةةن الصةةةةةرييفك وديةةةةةوا  البحةةةةةرتيالبيةةةةةت للبحةةةةةرتيك يُنظةةةةةر: البحةةةةةرتيك .   (2)
 (ك وقد نسب  الّصَفدي  أليب تاًك ومل أجدت يف ديوان .1/1657)

ت البن َّةيخ العوينةة ليةن الةدينك  مةا أَّةار الّصةَفديك يُنظةر: الّصةَفديك خليةل بةن أيبةي. الةوايف بالوفيةاتك البي  (3)
 .43ك44ك21/45
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]البقةةةرة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ صةةةرح يف اآليةةةة الثانيةةةة والثالثةةةة بكفةةةروم فقيةةةل: 
ك وأمثالةةة   ثةةةري. بكا تقةةةرر وةةة ا  [90]البقةةةرة:  چڎ  ڈ  ڈ   ژ   چ [ و89

رية موصةوفني بالشةغ الغالةبك واللةًؤ الةالبك بةدليل قولة  صةلع األصلك فيقوب: ملا  ا  أول الق
اهلل علي  وسلم:  انوا أول قرية لئاماًك وقد صدر مةندم يف حةق وة ين العبةدين الكةر ني علةع اهلل 
تعاى ما صدر من املن  بعد السؤاب.  انوا حقيقني عليدم بسور الصن . فناسةب كلةي التصةريغ 

لداللةةة علةةع الكةةرت مةة  حرمةةا  وةة ين الفقةةريين مةةن خةةري هلةةمك مةة  بةةا دم ملةةا يف لفةةظ األوةةل مةةن ا
اسةةتطعامدما بيةةاومك وملةةا دب عليةة  حةةاهلم مةةن  ةةدر قلةةو مك وعمةةع بصةةائرومك حيةةث مل يتفرسةةوا 
فيدمةةا مةةا تفرسةة  صةةاحب السةةفينة يف قولةة : أر  وجةةوت األنبيةةار. وةة ا مةةا يتعلةةق بةةاملع ك وأمةةا مةةا 

يف  لمة واحدة من اسةتثقابك فلدة ا  ةا  قلةياً يف القةرآ   يتعلق باللفظك فلما يف َّ  الضمريين
[ ك وقولةةةةةةةةةةةةة : 137]البقةةةةةةةةةةةةةرة:  چ گ  گچ اجمليةةةةةةةةةةةةةد. وأمةةةةةةةةةةةةةا قولةةةةةةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةةةةةاى: 

[ فرنةةةة  لةةةةيس مةةةةن وةةةة ا القبيةةةةلك ألنةةةة  عةةةةدوب عةةةةن االنفصةةةةاب بى 28]وةةةةود:  چ مئ چ
االتصةةاب الةة ي وةةو أخصةةر. وعنةةد فةةي الضةةمري ال يةةؤدي بى التصةةريغ باسةةم اةةاورك بةةل يقةةاب: 

ك فكا  االتصاب األويل ألن  أخصر. ومؤداملا واحد  ( أنلزمكم بياوا يكفيي بياوم اهللك و )فس
طاف مس لتنا.   ونا سؤالتك فةاألوب: مةا الفةرق بةني االسةتطعاً والضةيافة؟ك فةر  قلةت بهنمةا 

  ع  قلت: فلم خصصدما باالستطعاً واألول بالضيافة؟.
مةة  أنةة  أخصةةر الثالةةث: مل قيةةل: أتيةةا أوةةل قريةةةك دو   والثةةاينك فلةةم قيةةل: فةة بوا أ  دو  فلةةمك

أتيةةةةا قريةةةةة؟ والعةةةةرف طةةةةافك تقةةةةوب: أتيةةةةت بى الكوفةةةةة دو  أوةةةةل الكوفةةةةةك  مةةةةا قةةةةاب تعةةةةةاى: 
[ ك واجلةةةةةةواب عةةةةةةن األوب: أ  االسةةةةةةتطعاً وايفةةةةةةة السةةةةةةائل 99]يوسةةةةةة :  چڍڌچ

القةةةادً يسةةة ل   والضةةةيافة وايفةةةة املسةةةؤوبك أل  العةةةرف يقضةةةي بةةة لي. فيةةةدعو املقةةةيم بى منزلةةة ك
وحيملة  بى منزلةة . وعةن الثةةاينك أ  يف اإلبةار مةةن قةوة املنةة  مةا لةةيس يف فلةمك ألهنةةا تقلةب املضةةار  

أ ك  بى املالي وسةفي  فةا يةدب علةع أهنةم مل يضةيفووم يف االسةتقبابك طةاف اإلبةار املقةرو  بةة
[ أي حاالً 32توبة: ]ال چ پ  پ  پ      ڀ  ڀ       ڀ چفرن  يدب علع النفي مطلقاً وآبن  

واسةةتقبااًل. وعةةن الثالةةثك أنةة  مبةة  علةةع أ  مسةةمع القريةةة مةةاكا؟ أوةةو اجلةةدرا  وأولدةةا معةةاً حةةاب  
 ةةوهنم فيدةةاك أً وةةي فقةةطك أً وةةم فقةةط؟ والظةةاور عنةةدي أنةة  يطلةةق عليدةةا مةة  قطةة  النظةةر بى 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ وجةةةةةةةةود أولدةةةةةةةةا وعةةةةةةةةدمدمك بةةةةةةةةدليل قولةةةةةةةة  تعةةةةةةةةاى: 

[  اوةةةا قريةةةة وال أوةةةل وال جةةةدار قائمةةةاً. ولعةةةدً تنةةةاوب لفةةةظ القريةةةة 259بقةةةرة: ]ال چ ڻ
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بيةةةاوم يف البيةةة  بكا  انةةةت القريةةةة وأولدةةةا ملكةةةاً للبةةةائ ك ووةةةم فيدةةةا حالةةةة البيةةة . ولةةةو  ةةةا  األوةةةل 
داخلني يف مسماوا لدخلوا يف البي  ولبدت املغايرة بني املضاف واملضاف بلي ك وبَّنا ك ر األول 

. ألن  وو امل قصود من سةياق الكةاً دو  اجلةدرا ك ألنة   عةرع حكايةة مةا وقة  مةندم مةن اللةًو
چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ فةةةةةر  قلةةةةةت: فمةةةةةا نصةةةةةن  بقولةةةةة  تعةةةةةاى: 

 چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  چ [ 58]القصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص: 
[ ك بى 112]النحةةةةةةةةةةةةةل: چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ [  . 4]األعةةةةةةةةةةةةةراف: 

[ فةةةةةةر  املةةةةةةراد يف وةةةةةة ت اآليةةةةةةات وأمثاهلةةةةةةا األوةةةةةةل 82سةةةةةة : ]يو چڱ  ڱ  چ آخةةةةةةرت. 
واجلةةةدرا . قلةةةت: وةةةو مةةةن بةةةاب اجملةةةال بالقرينةةةةك أل  اإلوةةةا  بَّنةةةا ينسةةةب بلةةةيدم دوهنةةةاك بةةةدليل 

[ك 112]النحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل:  چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ   چك  چ ڃ  چ ڃ چ
ك واالسةةتحالة السةةؤاب مةةن  ةةري األوةةل. علةةع أنةةا نقةةوب: لةةو تصةةور  چ ۋ  ۋ چ و

ا  علع نفس القرية باخلس  واحلري  والغريق و ةوت مل تتعةني احلقيقةة ملةا ك رنةاتك واهلل وقو  اهل
 .(1(() أعلم. وو ا عجالة الوقتك و ن علع جناح السفر

 :عشر الحادية املسألة ـ
 ةةا  سةبب تعلةم الكسةةائي النحةو أنةة  جةار بى قةةًو  ))يقةوب الّصةَفدي يف ترَّتةة  للكسةائي: 

أعىي فقاب: قد عييتك فقالوا لة : أوالسةنا وتلحةن؟!! فقةاب:  ية  حلنةت؟  ك وقد(2)من اهلباريني
فقالوا: ب   نت أردت من انقطا  احليلة والتحةري يف األمةر فقةل: عييةت يفففةاًك وب   نةت أردت 

 .(3(() من التعب فقل: أعييت. ف ن  من و ت الكلمةك   قاً من فورت وأتع بى معاك اهلرار
ا أتةع محةزة الزيةات وتقةدً ليقةرأ علية ك رمقة  القةًو ب بصةاروم وقةالوا: ب   ملة ))وقاب عن  أيضاً: 

 ةةا  حائكةةةاً فسةةيقرأ سةةةورة يوسةةة ك وب   ةةا  ماحةةةاً فسةةيقرأ سةةةورة طةةة . فسةةمعدم فقةةةرأ بسةةةورة 
يوسةةة . فلمةةةا بلةةةم بى قصةةةة الةةة ئب قةةةرأ: ) ف  لةةة  الةةة يب ( بغةةةري ملةةةزا فقةةةاب لةةة  محةةةزة: الةةة ئب 

                                 
 .21/43يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

ك وجةار يف 4/47لعةنيك بنو وبضار: فم  من قري  من أسد بن عبد الُعزضيك يُنظر: الفراويديك خليل بن أمحد. ا  (2)
األعاً: وبضار بن األسود بن عبد املطلب بن أسد ابن عبد الُعةزضيك مةن قةري ك َّةاعر مةن الصةحابةك  ةا  لة  قةدر 

 .8/70اجلاولية. ووو جد )اهلباريني( ملو  السندك يُنظر: الزر ليك خري الدين بن حممود. األعاًك 

 .21/49بالوفياتك  يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف  (3)
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أملز احلةوت؟ ) فالتقمة  احلةوت ( قةاب: الك قةاب: فلةم ملةزت باهلمزك فقاب ل  الكسائي: و  لي 
ال ئب ومل هتمز احلوتك وو ا ) ف  ل  ال ئب ( وو ا ) فالتقم  احلوت ( ؟ فرف  محزة بصرت بى 
خةةةاد األحةةةوب و ةةةا  أَّةةةل  لمانةةة  فتقةةةدً بليةةة  َّاعةةةة مةةةن اجمللةةةسك فنةةةااروا فلةةةم يصةةةنعوا َّةةةيئاً. 

ئي: تفدمةةةوا عةةةن احلائةةةيك تقةةةوب: بكا نسةةةبت الرجةةةل بى فقةةةاب: أفةةةدنا رمحةةةي اهلل. فقةةةاب الكسةةةا
ال ئب: قد است أب الرجلك ولو قلت: قد است اب بغري ملةز لكنةت بَّنةا نسةبت  بى اهلةزابك أي: 
اسةةت اب َّةةحم  بغةةري ملةةز. وبكا نسةةبت  بى احلةةوت تقةةوب: قةةد اسةةتحات الرجةةلك أي  ثةةر أ لةة ك 

ي العلةةة ملةةز الةة ئبك ومل يدمةةز احلةةوت. وفيةة  أل  احلةةوت ي  ةةل  ثةةرياًك ال وةةول فيةة  اهلمةةز. فلتلةة
 يسقط اهلمز من مفردت وال من َّع ك وأنشدوم:  مع  آخر: ال
 أيهــــــــا الــــــــيرب وابنــــــــ  وأبــــــــو   

 
   أ ر عندي مـض أاؤ   ـاريات )) 

 

(1) 
الةةيت طرحدةةا الّصةةَفديك و يةة    بنةةار الكلمةةة والقضةةايا اللغويةةةقضةةايا وبعةةد اخلةةوع يف فصةةل 
القضةةةاياك سةةةنر  وةةةل اوةةةتم الّصةةةَفدي يف تولةةةيغ مندجةةة  يف لةةةبط   ةةةا  طةةةرح الّصةةةَفدي هلةةة ت

 وو و ا املندجك وول التًز الّصَفدي  ندج  ال ي ك رت أً ال ؟. الكتابك وما
 

                                 
 .21/50يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)
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 متهيد
أصةبحت مرتةاداً  لقد  ا  اإلساً سبباً يف انتشار اللغةك وسعتداك وكلي أل  اجلزيةرة العربيضةة

ل عاجمك ونتيجة اختاو العرب ب لسنة العجةم نشة  مةا يسةمع بالضةبط و ةا  الةداف  بى كلةي 
وةةو تةةوخي اخللةةل الةة ي أصةةاب  ثةةريًا مةةن العةةرب يف ألسةةنتدم نتيجةةة كلةةي االخةةتاوك بك  ةةانوا 

تتحدث ك وأ لب الكتب اليت (1)يتكلمو  العربيضة بالسليقةك ف خ  الفساد يدب يف تلي السليقة
عةةةةةن بةةةةةدايات الضةةةةةبط تةةةةةر  أ  أوب مةةةةةةن بةةةةةدأ بةةةةة لي وةةةةةو أبةةةةةةو األسةةةةةود الةةةةةد،يل عنةةةةةدما نقةةةةةةط 

 .(2)املصاح 
ك وحيةةي بةةةن يعممةةر يف خافةةةة عبةةد امللةةةي بةةن مةةةروا  عنةةدما  ثةةةر  وقةةد هنةةا نصةةةر بةةن عاصةةةما
التصحي  )القرارة املغلوطةة( علةع ألسةن األعةاجم الة ين يتلةو   تةاب اهللك بى ولة  فةروقا بةني 

تشةةا ةك فولةةعا النقةةاو علةةع احلةةروفك وقّسةةما احلةةروف بى قسةةمني: حةةروفة مدملةةةك احلةةروف امل
ك وحةةروفة معمجمةةةك ووةةي الةةيت ولةةعا هلةةا الةةنقطك والتزمةةا أاّل تزيةةد  ووةةي الةةيت ترّ ةةب مةةن  ةةري نقةةطا

ك وقةد  انةت وة ت الطريقةة خاّصةًة بكتةاب اهللك   بةدأت (3)النقط يف أي حرفا علع  ا ةة نقةط
رتاثك واملمطوطةةةاتك واخّتةةة  العةةةرب للحةةةروف ألقابةةةاً وطبةةةائ  أخةةةر ك ابتكروةةةا تسةةةري بى  تةةةب الةةة

َدِ ني  ))العلمار األقةدمو ك ووةي تقييةداتة للحةروف خشةية االلتبةاسك  ووةو مةا يسةّمع عنةد الةةُمحم
وال ي نرات يف احلروف أهّنا  ا ة  ))ك ويقوب ابن منظور: (4(() بضبط العبارةك أو الضبط باحلروف

رسةةةةةة عشةةةةةر معجمةةةةةةك بال أ م يكةةةةةو  هلةةةةةم اصةةةةةطاحة يف الةةةةةنقط تغةةةةةرّي يف وقتنةةةةةا عشةةةةةر مدملةةةةةة و 

                                 
 (.2/252ًك )1998ك مصر: اهليئة املصرية للكتابك لحع اإلساًيُنظر: أمنيك أمحد.   (1)

ورة: دار ك القا1ك واملندج اللغوي عند أيب عبيد البكري يف معجم ما استعجميُنظر: حممدك د.علي بن ببراويم.   (2)
 (.207ًك )1998البشر ك 

مناوةةل ك الزرقةةاينك حممةةد بةةن عبةةد العظةةيم. 5ك6يُنظةةر:  الةةداينك عثمةةا  بةةن سةةعيد. ا كةةم يف نقةةط املصةةاح ك   (3)
 (.280ك1/281ًك )1995ك بريوت: دار الكتاب العريبك 1ك تغ: فوال لمريلك والعرفا  يف علًو القرآ 

ك مقةاب منشةور يف الشةبكة صور َّ  علمائنا بني االختصار والدّقة يف الكتابةمن يُنظر: بدويك أمحد بن حممد.   (4)
 /./0/23870http://www. alukah. net/literature_languageالعنكبوتيةك 

http://www.alukah.net/literature_language/0/23870
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ك وتعتةةةَّ عمليّةةةة اإلعجةةةاً وةةة ت أدّق وأ ةةةَّ عمليةةةاتا يف مسةةةار بصةةةاح اخلةةةّط العةةةريبك (1)(( وةةة ا
و انةةت  ةةق مفتاحةةاً سةةحرياً عمةةل علةةع فةةّي وةة ت الرمةةول مةةن حةةروف األةديّةةةك حيةةث فتحةةتم 

ل وةةة ا التطةةةّور الةة ي عرفتةةة   تابتدةةةاك ومةةن املعتقةةةد أّ  نقةةةط عةةوامل فسةةةيحة أمةةاً وةةة ت اللغةةةة بفضةة
و ةةةرت الكتّةةةاب  ))ك (2)اإلعجةةةاً للحةةةروف العربيضةةةة مل حيةةةدثم بالّ عنةةةد وقةةةو  العةةةرب يف التصةةةحي 

الّشكل واإلعجاً بال يف املوال  امللتبسةة مةن  تةب العظمةار بى مةن دوهنةم. فةركا  انةت الكتةب 
تةةبس و ةةريت  بجةةااًل هلةةم عةةن أ  م يتةةوّوم عةةندم الّشةةّي وسةةور ممّةةن دوهنةةم بلةةيدم تةةر  كلةةي يف املل

 .(3(() الفدمك وتنزيًدا لعلومدم وعلّو معرفتدم عن تقييد احلروف
  بةةدأ وةة ا الضةةبط باإل فةةابك واإلملةةابك فةةركا دعةةت احلاجةةة هلةة ا الّضةةبط نّصةةوا علةةع وةة ت 

التضةاريخك أو احلةديثك و ةري األلفان  من كلةي مةا نقةرأ يف  تةب الةرتاث سةواًر يف  تةب اللغةةك أو 
 كلي:

ةةار  ةةار واحلم ةةرت وط مطةة  رأمسةة   باخلم بيماً بكا قبّةةب ادم فصةةل الةةداب املدملةةة دبةةخ: دبّةةخ الرجةةل تةةدم
رو وابمن األعرايب َّيًعا  عنم أيب عمم
(4). 

ملة. وبلمتعة بالمبار المموّحدةك  ّ الّتار الممثّناة منم فومقا بولم  مقمر  ار الممدم : باحلم  .(5)عةا()حاطبة
ل( يف حديث ابمن كي يز   ر الرّار وفةتمغ المبةار املوّحةدة -الّر مل (( وملكا ر مًا  )))ر م -بكسم

 .(6)المكثري العطار

                                 
. لسا  العربك   (1)  املقدمة. 1/15يُنظر: ابن منظورك حممد بن مكًر

ك بغةةداد: جامعةةة أصةةل اخلةةط العةةريب وتطةةورت حةة  هنايةةة العصةةر األمةةوييُنظةةر: اجلبةةوريك د.سةةديلة بنةةت ياسةةني.   (2)
 (.154ًك ) 1977بغدادك 

 .57يُنظر: الصويلك حممد بن حيىي. أدب الكتابك   (3)

. لسا  العربك باب اخلار املعجمة فصل الدا  (4)  .3/14ب املدملة )د ب ا(ك يُنظر: ابن منظورك حممد بن مكًر

(5)   . ك بةةةريوت: دار 1ك تةةةغ: عمةةةر تةةةدمريك والكامةةةل يف التضةةةاريخيُنظةةةر: ابةةةن األ ةةةريك عةةةز الةةةدين علةةةي بةةةن أيب املكةةةًر
 (.2/486ًك ) 1997الكتاب العريبك 

لزاويك وحممود ك تغ: طاور أمحد االنداية يف  ريب احلديث واأل ريُنظر: ابن األ ريك اجلزري  د الدين بن حممد.   (6)
 (.2/182ًك ) 1979حممد الطناجيك بريوت: املكتبة العلميةك 
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يف  ةةل  وسةةيكو  احلةةديث ونةةا مقتصةةراً علةةع مةةا وةةو الضةةبطك والةةنقطك ومةةاكا قةةاب الّصةةَفدي
 ا الفصةلك وقةد اقتضةت ك و ية   ةا  لةبط األعةاً عنةد الّصةَفدي ؟ وة ا وةو مةا حيوية  وةامند

 املادة العلمية يف و ا الفصل عدً مناسبتدا للفصوب األخر .
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لا 
َّ
 أو

بط، تعريف
ّ
قط الض

ّ
 والن

بط تعريف
ّ
 : الض

 : لغة
ك ووةة ا املصةةدر مةةن مةةادة الضةةادك والبةةارك (1)وةةو مصةةدر للفعةةل الثا ةةي لةةبط يضةةبط لةةبطاً 

اللغة علع عدة معةا ك فتة يت  عة  والطارك أصل صحيغ للج ر الثا يك وتدب  لمة الضبط يف 
لزًو الشيرك فيقاب: لبط الشةير  أي لزمة  لزومةاً َّةديداًك لة ا يقةاب: وةو ألةبط مةن األعمةعك 

ك ويةةةدب وةةة ا املعةةة  علةةةع َّةةةدة املالمةةةة وعةةةدً املفارقةةةةك وتةةة يت  عةةة  احلةةةًز (2)وألةةةبط مةةةن َّنلةةةة
يغةةاًك وتةة يت  عةة  احلكمةةة واحلفةةظك فيقةةاب: لةةبط الشةةير بكا حفظةة  بةةاحلًز  أي حفظةة  حفظةةاً بل

 .(3)واإلتقا  فيقاب: لبطت الباد و ريوا بكا قمت ب مروا قياماً ليس في  نقص
ولةةةبط الكتةةةاب و ةةةوت  ))وقةةةد ورد يف املعجةةةم الةةةوجيز مةةةا يتصةةةل بضةةةبط الكتةةةاب يف اللغةةةة: 

ووة ا األخةري يعةولت َّةير مةن املراجعةة  بك يةوحي بة    ))ك (4(() أصلغ خلل ك أو صحح  وَّكل 
 .(5(() األساس يف الكتابة اخلللك   ي يت الضبط فيصلغ و ا اخللل

ديث:  لمبط ))ويف احلم  ك ويف الشعر يقاب: ناقةة لبمطار. قاب:(( أنّ  سئل عن األم
ــا    ــد ي كربر  هَــ ــبَطراِ  تُر ــ ــيراْ رَة   رــ  ع ــ

 
    وَامَ السَّـوَارِزَا  ْرن ي    ردَا يَ َـوِي السَـّ

 

(6) 
                                 

 .7/23يُنظر: الفراويديك خليل بن أمحد. العنيك )ع و ب(   (1)

ك 7/340يُنظةةةر: ابةةةن منظةةةورك حممةةةد. لسةةةا  العةةةرب حةةةرف الطةةةار املدملةةةة فصةةةل اخلةةةار املعجمةةةة )ع ب و(ك   (2)
 (.370ًك )1979ك بريوت: دار صادر أساس البا ةوالزيفشريك حممود بن عمر. 

 .  1/403يُنظر: الراليك حممد بن أيب بكر. يفتار الصحاحك باب الضاد املعجمةك )ع ب و(   (3)

 (.376ًك )ع ب و(ك )1989ك مصر: دار التحريرك معجم الوجيزيُنظر:  م  اللغة العربيضة.   (4)

 .206ي عند أيب عبيد البكري يف معجم ماستعجمك يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. املندج اللغو   (5)

ًك 1979ك تةةةغ: عبةةةد السةةةاً وةةةارو ك دمشةةةق: دار الفكةةةرك مقةةةاييس اللغةةةةيُنظةةةر: القةةةزوي ك أمحةةةد بةةةن فةةةارس.   (6)
 (.3/386)لبط(ك )
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 : واصطالًحا
عبةةةةارة عةةةةن عامةةةةاتا يفصوصةةةةةا تلحةةةةق احلةةةةرف للداللةةةةة علةةةةع حر ةةةةةا  ))ّبا  وةةةةو يقةةةةوب الضةةةة

أو سةةكو ا أو مةةدٍّ أو َّةةدٍّ أو تنةةوينا أو  ةةو كلةةي ب ةةا   ))ك ويعرفةة  اجلرجةةاين ب نةة  (1) (( يفصوصةةة ا
الكةةاً  مةةا حيةةّق  اعةة ك   فدةةم معانيةة  الةة ي أريةةد بةة ك   حفمظةة  ببةة ب  دةةودت والثبةةات عليةة  

أن  يع  بتميز املعجم  ))ك ويقوب عبد املنعم عبد اهلل حممد: (2)(( ني أدائ  بى  ريت   رات  بى ح
مةةةن املدمةةةل يف رسةةةم احلةةةروف متوخيةةةاً الدقةةةةك مةةة  االسةةةتعانة باحلر ةةةة اإلعرابيةةةة املائمةةةة لةةةماناً 

 .(3)(( لسامة الرت يب
اين اقتصةر لكن من الوالغ أ  تعري  الضبا  مل يشمل الضةبط اإلعجةاميك وتعرية  اجلرجة

املةنعم ر ةز علةع اجلانةب الكتةايب بة  ر لةونني مةن ألةوا   علع جانب السما  فقةطك وتعرية  عبةد
الضةةبطك وملةةا اإلعةةرايبك واإلعجةةاميك وقةةد تصةةور علةةي ببةةراويم تعريفةةاً َّةةاماً للضةةبط ومةة  بةةني 

حةةرل يف ب ةةا  الكةةاً  مةةا حيةةق  اعةة ك وحفظةة  والت ))جةةانيب اللغةةةك واملشةةافدةك والكتابةةةك ووةةو: 
يف  ك ويةةةر  أنةةة  مل يعثةةةر علةةةع تعريةةة  للجانةةةب االصةةةطاحي يصةةةور مةةةا(( نقلةةة  بوسةةةائل الكتابةةةة

 .(4)كون 
فجانةةةب املشةةةافدة يشةةةمل ب ةةةا  الكةةةاً  مةةةا حيةةةق  اعةةة ك وحفظةةة ك وأمةةةا اجلانةةةب الكتةةةايب 

 .(5)يشمل التحرل يف نقل  بوسائل الكتابة

                                 
ؤو  ك الكويةت: بدارة األوقةاف والشة ري الطةالبني يف رسةم ولةبط الكتةاب املبةنييُنظر: الضبا ك علي بن حممد.   (1)

 (.154اإلساميةك )

ك تةةةغ: َّاعةةةة مةةةن العلمةةةار برَّةةةراف الناَّةةةرك بةةةريوت: دار الكتةةةب التعريفةةةاتيُنظةةةر: اجلرجةةةاينك علةةةي بةةةن حممةةةد.   (2)
 (.178ًك )1983العلميةك 

 .206يُنظر: حممدك د.علي بن ببراويم. املندج اللغوي عند أيب عبيد البكري يف معجم ماستعجمك   (3)

 .207ك206علي ببراويم. املندج اللغوي عند أيب عبيد البكري يف معجم مااستعجمك يُنظر: حممدك د.  (4)

 .207يُنظر: املصدر السابقك   (5)
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 :النقط تعريف
 يطلق باالشتراك على معنيين:

 ما يطلق علع الّضبط والّشكل. أحدهما:
الةةنقمط الةةداب علةةع كوات احلةةروفك ووةةو الةةنقمط ألواجةةاًك وأفةةراداً املميّةةز بةةني احلةةرف  وثانيهمددا:

 .(1)املعجم واملدملك ووو املسّمع عند بعضدم نقمط اإلعجاً
وقيةةةل بّ  اإلعجةةةاً وةةةو الّشةةةكلك يقةةةوب اهلةةةوري : حةةةروف املعجةةةمك أي: اخلةةةّط املعجةةةم  عةةة  

 وبك أي: ال ي َّ ن  أ م يشّكل. املشمك
  وعلع و ا تكو  احلروف العربيضة علع قسمني:

منقوطةةك ووي البار والتار والثار واجليم واخلةارك والة اب والةزاي والشةني والضةاد والظةار والغةني 
 والفار والقاف والنو  واليار.

 .(2)و ري منقوطةاك ووي ماعدا كلي
ك وال  ةّل مةرتو  الةنقط يوصة  باملدمةل أو املغفةلك وليس  ّل منقةووا يوصة  بلفةظ املعجةم

وبَّنةةةا الوصةةة  ب حةةةد الوصةةةفني يكةةةو  يف احلةةةرفني املشةةةرت ني يف الصةةةورة اخلطيّةةةةك  احلةةةار واخلةةةارك 
والّداب والّ ابك والّسني والّشني ... بخلك فيوص  املنقوو باملعجمك واملرتو  باملدمةلك ووة ا تييةزة 

تيةةةةك  لفظةةةيٌّ ... نعةةةمك البةةةار وأمثاهلةةةا ال توصةةة  بةةةاملعجمك بةةةل باملوّحةةةدةك واملثنّةةةاة الفوقيّةةةةك والّتحم
 . (3)واملثّلثةك و  لي الظار يقاب فيدا: املشالةك والّضاد: الّساقطة

وقبةةل االنتقةةاب بى  يفيةةة لةةبط األعةةاً عنةةد الّصةةَفديك ومةةا  ةةا  مندجةة  يف كلةةي؟ أود أ  
قاعةدة: ال تةنقط القةافك  ))ك يقةوب فيدةا: أَّري بى أ  ونا  قاعدة ولةعدا الّصةَفديك يف الةنقط

وال النةةو ك وال اليةةارك بكا وقعمةةن أواخةةر الكلةةمك بروانةة  أّ  اإلعجةةاً بَّنةةا أيت بةة  للفةةارق فةةر  صةةورة 

                                 
 155يُنظر: الضبا ك علي بن حممد.  ري الطالبنيك   (1)

 156يُنظر: الضبا ك علي بن حممد.  ري الطالبنيك   (2)

 . 265ك 264يُنظر: اهلوري ك نصر. املطال  النصريةك   (3)
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تشةةبددا  البةةار والتةةار واحلةةار واخلةةار والةةداب والةة اب متشةةا ةة والقةةاف والنةةو  واليةةار آخةةر الكلمةةة ال
 .(1)(( لكلمات وجب نقطدّن ألّ  الفارق بطلصورةة أخر  أّما بكا وقعمن يف بعا ا

 

                                 
 .1/52يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)
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 ثانياا 

دي عند األعالم ضبط
َ
ف
ّ
 الص

لقةةةد عنيةةةت الكثةةةري مةةةن الكتةةةب بالضةةةبطك وتعاطتةةة  بدقةةةة بالغةةةة حةةة  صةةةارت مصةةةدراً مةةةن 
مصةةادرت علةةع الصةةعيد العملةةي أو التطبيقةةيك وبكا واولنةةا مرحلةةة البدايةةة السةةتعماب الضةةبط وأهنةةم  

  فيةة  تنقصةةاً ملةةن  تةةب بليةة  الكةةاً مضةةبوطاً أو مشةةكواًلك وأتينةةا بى  ةةانوا ال ير بةةو  فيةة  ويةةرو 
مرحلةةةةة َّةةةةيو  وةةةة ا الرمةةةةز واسةةةةتمدام    بى مرحلةةةةة لةةةةبط األلفةةةةان الةةةةيت قةةةةد تكةةةةو  تصةةةةحيفاً 

ك ومةةةن أوةةةم وةةة ت الكتةةةب الةةةيت عنيةةةت (1)تضةةةبط    ةةةار اإلعةةةاً وأ ةةةار املوالةةة  و ةةةري كلةةةي مل
 بالضبط:
ك وقةةةةةد أخةةةةة  (2)ك لةةةةةبط األعةةةةةاً لةةةةةبطاً حمكمةةةةةاً وفيةةةةةات األعيةةةةةا ك البةةةةةن خلكةةةةةا ك ب .1

 الّصَفدي الكثري من لبط . 

األنسةةةةاب للسةةةةمعاينك وبةةةة   ةةةةو أربعةةةةة آالف ترَّةةةةة عةةةة  فيدةةةةا بضةةةةبط أ ةةةةار الرجةةةةاب  .2
 .(3)وأما ندم لبطاً دقيقاً 

اللبةةةاب يف معرفةةةة األنسةةةاب البةةةن األ ةةةري عةةةز الةةةدينك ووةةةو يفتصةةةر لكتةةةاب األنسةةةاب  .3
 َفدي بعا من لبط  ل عاً.ك وقد ك ر الصّ (4)للسمعاين

الةةوايف بالوفيةةاتك للصةةفديك والةة ي حةةو  أ ثةةر مةةن رسةةة آالف اعتةة  فيدةةا بضةةبط  .4
 األعاًك ووو مولو  الد راسة.

 ةةةةا  للصةةةةفدي يف لةةةةبط  ل عةةةةاً أود أ  أَّةةةةري بى أ  عّةةةةة نصةةةةاً عنةةةةد  وقبةةةةل عةةةةرع مةةةةا
حةةةروف العربيضةةةة جةةةار فيةةة : الّصةةةَفدي يف مقّدمةةةة الكتةةةاب حةةةو  عةةةدداً مةةةن األلفةةةان التقييديةةةة لل

                                 
 .209يُنظر: حممدك د.علي ببراويم. املندج اللغوي عند أيب عبيد البكري يف معجم ماستعجمك   (1)

 ًك )ب( من املقدم .1983ك بريوت: دار الكتب العلميةك 1ك وبعجاً األعاًيُنظر: حممودك مصطفع.   (2)

 يُنظر: املصدر السابقك ب من املقدم .  (3)

 يُنظر: املصدر السابقك ب من املقدم .  (4)
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 يفية لبط حروف املعجم: قالوا: البار املوّحةدةك وبعضةدم يقةوب: البةار  ةاين احلةروفك والتةار  ))
املثنّةةةاة مةةةن فةةةوقا لةةةئاً حيصةةةل الشةةةب  باليةةةار فرهنةةةا مثنّةةةاة ولكّندةةةا مةةةن حتةةةتك وبعضةةةدم قةةةاب:  الةةةث 

عجمةةك والةداب املدملةةك والة اب املعجمةةك احلروفك والثار املثّلثةك واجليم واحلةار املدملةةك واخلةار امل
والرار والزايك وبعضدم يقوب: الرار املدملةةك والةزاي املعجمةةك والسةني املدملةةك والشةني املعجمةةك 
والصةةةاد املدملةةةةك والضةةةاد املعجمةةةةك والطةةةار املدملةةةةك والظةةةار املعجمةةةةك والعةةةني املدملةةةةك والغةةةني 

ك واهلةةارك والةةواوك واليةةار املثنةةاة مةةن حتةةتك وبعضةةدم املعجمةةةك والفةةارك والقةةافك والكةةافك والةةاً
 .(1(() يقوب: آخر احلروف

ويةةة  ر الّصةةةَفدي أّ  لزيةةةادة البيةةةا  يف لةةةبط الكلمةةةة بيرادوةةةا علةةةع ول ا معةةةنياك وقةةةد قةةةاب يف 
بكا أرادوا لبط  لمةا قّيدووا   ت األحرف علع و ت الصورةك فر  أرادوا هلا ليادة بيا ا  ))كلي: 

ةةرك  قةةالوا: علةةع ول   ةة اك فيةة  رو   لمةةًة توالهنةةا ووةةي أَّةةدر مندةةا  مةةا بكا قيّةةدوا )فلةةّواً( ووةةو املدم
قةةالوا فيةة : بفةةتغ الفةةارك ولةةّم الةةاًك وتشةةديد الةةواو علةةع ول  )عةةدّو(ك فحينئةة ا يكةةو  احلةةاب قةةد 

 .(2)(( اتضغك واإلَّكاب قد لاب
بةةةالنظر بى أجةةةزار وقةةةد ا تفةةةع الّصةةةَفدي بةةة  ر وةةة ين اللةةةونني يف مقدمةةةة الكتةةةابك ولكةةةن 

الكتاب وجدت أ  الّصَفدي تعاطع َّي  أصناف الضبط من لبط بعجةامي بصةورت املتعةددةك 
 ولبط بشكل  اإلعرايبك ولبط بنيي.

 و كن عرع ما قدم  الّصَفدي يف أجزار الكتاب من أصناف الضبط وفقاً لآليت:

 : اإلعجامي الضبط: أولا 
املدمةل مةن احلةروف املتشةا ة يف صةورهتا  البةارك  يقصد بالضبط اإلعجامي تيةز املعجةم مةن

 .(3)والتارك الثار واجليمك واخلارك واحلار والداب وال اب و ري كلي

                                 
 . 1/54يُنظر: الّصَفديك خليل بن أيبي. الوايف بالوفياتك   (1)

 . 1/54يُنظر الّصَفديك خليل بن أيبي. الويف بالوفياتك   (2)

 .215البكري يف معجم ما استعجمك  يُنظر: حممدك د.علي بن ببرويم. املندج اللغوي عن أيب عبيد  (3)
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وقةةد اسةةتمدً الّصةةَفدي وةة ا النةةو  مةةن الضةةبط يف أ ثةةر مةةن مةةائيت مولةة  يف لةةبط  أل ةةار 
 األعاًك ومن و ت املصطلحات اليت وص   ا احلروف:

 و ريت. 6/26ريتك البار  اين احلروف و  1/98البار املوّحدة 
و ريواك والتةار 1/166و ري و ا املول ك والتار  الثة احلروف  1/104التار املثناة من فوق 

 و ريوا. 3/134املثناة من حتت 
 و ريوا. 2/55الثار املثلثة 
 و ريوا. 2/67احلار املدملة 
 و ريت. 2/10اخلار املعجمة 
 و ريت 2/10الداب املدملة 

 و ريت 3/250اب املعجمةال 
 و ريت. 2/31السني املدملة 
 و ريت. 2/9الشني املعجمة 
 و ريت. 2/104الصاد املدملة 
 و ريت. 3/45الضاد املعجمة 
 و ريت. 3/280الطار املدملة 
 و ريت. 4/183الظار املعجمة 
 و ريت. 2/31العني املدملة 
 و ريت.2/104الغني املعجمة 

 و ري و ا املول . 3/39ك واليار آخر احلروف 2/38اليار املثناة من حتت 
وةةةة ا مةةةةا اسةةةةتمدم  الّصةةةةَفدي مةةةةن مصةةةةطلحات للضةةةةبط اإلعجةةةةاميك وقةةةةد اسةةةةتمدً وةةةة ت 
احلةةةروف مةةةن  ةةةري وصةةةفداك وأيضةةةاً مل يوصةةة  الةةةرار والةةةزايك والفةةةار والقةةةافك والةةةاً والكةةةافك 

أو بةةةالنص فقةةةطك والنةةو ك و ةةةا  الّصةةَفدي دقيةةةق يف أ ثةةر املوالةةة ك سةةةوار بوصةةف  هلةةة ت احلةةروف 
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 ولعلي أك ر بعا من الرتاجم اليت استمدً الّصَفدي فيدا الضبط اإلعجامي:
 .1/171حممد بن حممد بن اليعمري. األب ي بال اب املعجمة وبا،وا املوحدة .. .  -

حممةةد بةةةن أمحةةةد بةةةن ببةةراويم بةةةن سةةةليما ك أبةةةو أمحةةد املعةةةروف بالعسةةةاب بةةةالعني املدملةةةةك  -
 .2/31والسني املدملة. 

مةد بةن أمحةد بةن حممةد بةن جعفةر بةةن  ةري. بالبةار املوحةدةك واحلةار املدملةة واليةار آخةةر حم -
 .2/39احلروف... 

 .3/63حممد بن ل ريا. الغايب بالغني املعجمة ...  -

 .3/134حممد بن الصلت. أبو يعلي التولي بالتار املثناة من حتت...  -

 .4/10ثناة من حتت... حممد بن عبيد اهلل بن  ياث. بالغني املعجمة واليار امل -

حممةةةةد بةةةةن علةةةةي. القالةةةةي أبةةةةو عبةةةةد اهلل املعةةةةروف بةةةةابن حشيشةةةةة  ةةةةار مدملةةةةة وَّةةةةينني  -
 .4/91معجمتني بيندما آخر احلروف. 

 .5/165حممد بن يوس  بن حممد بن يّداس باليار آخر احلروف والداب املدملة ...  -

 .6/45املعجمة ... ببراويم بن علي بن ببراويم بن خشناً باخلار املعجمة والشني  -

أمحةةةد بةةةن عبةةةد الةةةرمحن. أبةةةو جعفةةةر بةةةن عبةةةد الةةةرمحن املعةةةروف بةةةابن َّةةةطري  بفةةةتغ الشةةةني  -
 .7/34املعجمة ... 

 .8/108أمحد بن حممود... املعروف باحلصريي باحلار املدملة والصاد املدملة ...  -

 .8/219حا م الرًو )أرتنا( بفتغ اهلمزة وبعد الرار تار  الثة احلروف...  -

 .9/72اعيل بن ل ريار اخللقاين باخلار املعجمة ... ب  -

 .10/253تيم بن ن ير بالنو ك وال اب املعجمة ...  -

جةرجس بةةن يوحنةا بةةن سةديل بةةن ببةراويمك أبةةو الفةرج البةةريودي باليةار آخةةر احلةروف وبةةار  -
 .11/52 انية احلروف... 

والضةةةةةاد  جعفةةةةر بةةةةن حممةةةةةد اإلسةةةةكافك ...  ةةةةةا  يلقةةةةب بالعضةةةةل بةةةةةالعني املدملةةةةة...ك -
 .11/104املعجمة... 
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احلسةةن بةةن سةةليما  بةةن سةةاً...ك املعةةروف بقبيطةةة بالبةةار املوحةةدة...ك وطةةار مدملةةة...  -
12/24. 

 .13/133حوَّب بن طحينة...ك وو كو اليم بالظار املعجمة...  -

 .14/36ك،يب بن َّعشن...ك و ار رابعة احلروف...  -

 .16/354عبادة بن اخلشاشك باخلار والشني منقوطتني -

 .17/84عبد اهلل بن خليدك أبو العثميل ...ك والثار املثلثة...  -

 .20/109علي بن أمحد...ك ابن انريك بالظار املعجمة...  -

 .27/39نضر بن احلسن...ك أبو الفتغ الرت ي التنكيت بالتار  الثة احلروف...  -

ثلثةةةةة... يزيةةةةد بةةةةن سةةةةلمة بةةةةن  ةةةةرة...ك املعةةةةروف بةةةةابن الطثريةةةةة بالطةةةةار املدملةةةةة والثةةةةار امل -
28/25. 

يف موالة   -الضةبط باملثةاب املشةدور–وأيضاً قد َّ  بني الضبط اإلعجاميك والضبط الب  
 عدة مندا:
 .1/98حممد بن حممد بن بقية بالبار املوحدة والقاف علع ول  ودية  -

حممد بن حممد بن عمر. ابن فطرف بالقاف والرار والطار املدلة والفار علةع ول  قطمةرب  -
1/115. 

د بن أمحد بةن ب اعيةل بةن عبةيس. بةالعني املدملةة املضةمومةك والبةار املوحةدةك واليةار حمم -
 .2/39املثناة من حتتك والسني املدملة علع ول  فليس. 

حممةد بةن حيةىي بةن علةي بةن الفضةل بةن وبةة اهلل قالةي القضةاة حميةي الةدين أبةو عبةةد اهلل  -
 .5/132بن فضا  بالفار والضاد املعجمة علع ول  سلما . 

سةةعد بةةن حممةةد بةةن أمحةةد ... أبةةو عثمةةا  البحةةريي بالبةةار املوحةةدة واحلةةار املدملةةة واليةةار  -
 .158ك15/159آخر احلروف علع ول  الشعريي
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  الضبط: ثانياا 
ّ
يي

ْ
 البن

ك وقةةةد (1)ووةةة ا النةةةو  مةةةن الضةةةبط خيةةةتص فةةةار الكلمةةةة وعيندةةةا لتحديةةةد بنيتدةةةاك أي صةةةيغتدا
 ار األعاًك ومن أملدا:استمدً الّصَفدي و ا النو  يف لبط  أل 

ك ومل (2)الضبط بالول  الصريفك وكلي ب   ي  ر اسم املول    ي  ر ولنة  الصةريف   -أ
يستمدً الّصَفدي و ا النو  بال مةرة واحةدة يف قولة  الرقيةق بقةافني بيندمةا يةار آخةر 

 .6/61احلروف فعيل 

شةةةدوراً الضةةةبط باملثةةةاب املشةةةدورك وكلةةةي أ  يةةة  ر اسةةةم املولةةة  ويةةة  ر مثةةةاالً م -ب
 .(3)يكو  علع ولن 

 وو ا النو  أ ثر من النو  السابقك ومن  قول  يف اجلزر األوب: 
 .1/98حممد بن حممد بن بقّية علع ول  ودية  

 .1/115حممد بن حممد بن قرط  علع ول  قرطب  

حممةةد بةةن حممةةد بةةن عقيةةل فمةةر الةةدين بةةن الصةةدر  ةةار الةةدين التنّةةيب الكاتةةب علةةع ول   
 .1/115جّلق الكاتب 

 .1/209حممد بن حممد ابن حمم  علع ول  مسجد  

 ويف اجلزر الثاين:
 .2/38حممد بن أمحد بن ب اعيل بن عبيس علع ول  فليس  

 .2/39حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن خويز منداك علع ول  فليس  

 2/39حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن  ري علع ول  جرير  

                                 
 .217يُنظر: حممدك علي بن ببراويم. املندج اللغوي عند أيب عبيد البكري فيمعجم ما استعجمك   (1)

 .217يُنظر: املصدر السابقك   (2)

 .217يُنظر: املصدر السابقك   (3)
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 ويف اجلزر الثالث:
 .3/280د اهلل بن حممد بن علي بن مفرج ابن  ّطوس علع ول  سّفود حممد بن عب 

 ويف اجلزر الراب :
 .4/98حممد بن علي بن حسوب علع ول  فّروج  

 ويف اجلزر اخلامس:
 .5/48حممد بن منصور بن لميل علع ول  قبيل وبعيد  

 .5/132حممد بن حيىي بن علي بن الفضل بن وبة اهلل بن فضما  علع ول  سلمما   

 ويف اجلزر السادس:
 .6/69ببراويم بن حممد بن َّنمطري علع ول  دوليز  

 .6/109ببراويم بن يوس  بن عبد اهلل بن فرمقوب علع ول  لرلور  

 .6/126الصحايب أَّد علع ول  أمحد  

 ويف اجلزر الساب :
 .7/47أمحد بن عبد الغ  النفيس القطرسي علع ول  قطمرب  

 ويف اجلزر الثامن:
 .8/103مد البققي علع ول  الثّقفي أمحد بن حم 

 ويف اجلزر التاس :
 .9/10أسعد بن لرارة بن عدس علع ول  قثم  

 ويف اجلزر اخلامس عشر:
 .15/136سعيد بن داود بن سعيد أبو عثما  الزنَّي علع ول  العنَّي  

 .15/158سعيد بن حممد بن أمحد البحريي علع ول  الشعريي  

 ويف اجلزر الساب  عشر:
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 .17/95 بن الزبري علع ول   بري عبد اهلل 

عبةةةةد اهلل بةةةةن عمةةةةةرو بةةةةن عثمةةةةةا  بةةةةن عفةةةةةا ك وقيةةةةل عبةةةةةد اهلل بةةةةن عمةةةةةر علةةةةع ول  لفةةةةةر  
17/209. 

 ويف اجلزر الثاين والعشرين:
يف وة ا اجلةزر وةةوا يضةبط القريةة الةةيت ينتسةب بليدةا العةةاملك ويقةوب: عمةر بةةن داود ليةن الةةدين 

ك علع ول  بنيم   .22/287الّصَفديك أصل  من ننيم
وقد الحظنا أ  الّصَفدي  ا  يستمدً نفس املثاب يف أ ثر من مول ك ومل تتجاول األربعة 

 والعشرو ك واهلل أعلم.
 الضبط بالوص  : -ج

ك و ا  و ا النو  وو أ ثر األنوا  استمداما عنةد (1)وو ا الضبط يعت  بوص  بنية الكلمة
 الّصَفديك وقد واول الثاث مائة مول ك من كلي:

حممةةد بةةن حممةةد بةةن طرخةةا  بةةن أوللةةم بةةاألل  السةةا نة والةةزاي املفتوحةةة والةةاً املفتوحةةةك  -
 .1/102والغني املعجمة 

 .1/250حممد بن ببراويم بن ليادك اإلماً أبو عبد اهلل املّوالك بالواو املشددة والزي -

الةةةةرار حممةةةةد بةةةةن أمحةةةةد ... بةةةةن  ةةةةري بالبةةةةار املضةةةةمومة واجلةةةةيم املفتوحةةةةة واليةةةةار السةةةةا نة و  -
2/34. 

حممةةد بةةن سةةعيد بةةن  قةةة... بعضةةدم يقةةوب  قةةة بتشةةديد املةةيم وبعةةدوا قةةاف وبعضةةدم  -
 .3/88يقول  بالتمفي  

ببةةراويم بةةن يوسةة  بةةن عبةةد اهلل بةةن بةةاديس... بةةن قرقةةوب بقةةافني مضةةمومتني بيندمةةا رار  -
 .6/109سا نة وبعد الواو... 

ولةم اجلةيمك وبعةد الةواو السةا نة بشار بن برد بن يرجوا بفتغ اليار ...ك وسكو  الةرار  -
                                 

 .218ي فيمعجم ما استعجمك يُنظر: حممدك د.علي بن ببراويم. املندج اللغوي عند أيب عبيد البكر   (1)
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 . 10/85خار 
ويةة  ر يف  ثةةري مةةن االحيةةا  لةةبط بنيةةة الكلمةةةك وبقةةوب وكةة ا قيةةدت ابةةن خلكةةا ك وجدتةة  

 مضبوطاًك و  ا وجدت  مضبوطاً ومن كلي: 
أمحد بن حامد بن حممد بن عبد اهلل بن علي املعروف ب ل  بفتغ اهلمزة ولم الةاً ووةو  -

لكةةةةةةةا  يف تارخيةةةةةةة ك ورأيتةةةةةةة  طةةةةةةةط َّاعةةةةةةةة بضةةةةةةةم اهلمةةةةةةةزة العقةةةةةةاب وكةةةةةةة ا قيةةةةةةةدت ابةةةةةةةن خ
 .6/185والاً

ك وجدتة  مضةبوطاً بفةتغ  - أمحد بن سعيد بن الفرج أبو السعادات الكاتب املعةروف بةالقًز
 .6/238القاف والزاي وتشديد امليم 

احلسةةةن بةةةن عبةةةد اهلل أبةةةو حممةةةد املقةةةرف املعةةةروف بةةةابن القريةةةق. بقةةةافني األوى مضةةةمومة  -
ك 12/58كسةةورة بعةةدوا يةةار آخةةر احلةةروف سةةا نةك  ةة ا وجدتةة  مضةةبوطاً وبيندمةةا رار م

 و ريت.

علةةةي بةةةن ببةةةراويم بةةةن حممةةةد الةةةّدوكيك قةةةاب يةةةاقوت: وكةةة ا وجدتةةة  طةةةط عبةةةد السةةةاًك  -
 .20/6مكسور الدابك وا د و  يفتحوهنا 

 وقد َّ  بني الضبط بالوص ك والضبط باملثاب املشدور يف موال  عدة من كلي: -
هلل بن حممد بن علي بن مفرج ابن  طوس بالغني املعجمة والطار املدملة حممد بن عبد ا -

 .3/280املشددة والواو السا نة والسني املدملة علع ول  سفود 

حممةةد بةةن منصةةور بةةن لميةةلك بةةالزاي املضةةمومة واملةةيم املفتوحةةة وبعةةدوا يةةار آخةةر احلةةروف  -
 .5/48سا ن  والً علع ول  بعيد وقبيل 

 
 
 

 : نحويال الضبط: ثالثاا 
ووةةو مةةا يعةة  بيةةا  آخةةر الكلةةم مةةن حيةةث اإلعةةراب والبنةةارك وقةةد آ ةةرت وةة ت التسةةمية علةةع 
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 ك ومل يستمدً الّصَفدي و ا النو  اال يفِ مول  واحد فقطك ووو:(1)تسميت  بالضبط اإلعرايب
عبد اهلل بن عمر بن عثما  بن عفةا ك وقيةل عبةد اهلل بةن عمةر علةع ول  لفةر منوعةاً مةن  -

 .17/208الصرف 

الضةةةةبط باملثةةةةاب –ي و وقةةةةد َّةةةة  يف وةةةة ا املثةةةةاب بةةةةني نةةةةوعني مةةةةن الضةةةةبط ووةةةةو الضةةةةبط البنةةةة
 والضبط النحويك واهلل أعلم. -املشدور

وبعد النظر بى األنوا  اليت تطرق هلا الّصَفدي يف  تاب   كن وصف  ب نة   ةا  دقيةق الضةبط 
أيةةةد  ثةةةري مةةةن لةةةبط  البةةةن ألعةةةاً الكتةةةابك و ةةةا  اوتمامةةة  بالضةةةبط هلةةةؤالر األعةةةاًك حةةة  أنةةة  

 خلكا ك و ريت ح  يؤ د دقة ما يضبطك واهلل أعلم.
 

                                 
 .220يُنظر: حممدك د. علي بن ببراويم. املندج اللغوي عند أيب عبيد البكري فيمعجم ما استعجمك   (1)



 والت طبي  النَّظريَّةيف )الوايف بالوْريات( بني  الصّفردياالختيارات اللغوية عند 

 

268 

 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
 



 

 

269 

 اخلامتة
 احلمد هلل رب العاملني يف األوى واآلخرةك وبعد.

فر  و ت الرحلة املاتعة اليت عشةتدا مة  الّصةَفدي يف  تابة  )الةوايف بالوفيةات(ك تؤ ةد الدارسةة 
وتتوصةةل بى بعةةا النتةةائج وتوصةةي بةةبعا األمةةورك أمةةا احلقةةائق الةةيت َّلةةة مةةن احلقةةائق العلميةةةك 

 تؤ دوا الدراسة فدي:
ب  النتةةةةاج الفكةةةةري للصةةةةفدي يةةةةدحا التدمةةةةة املوجةةةة  بى عصةةةةرتك ب نةةةة  عصةةةةر ا طةةةةاو   - 1

 وختل ك وال سند هل ا الوص  بال اجلدلك وحماولة التقليل من العقلية العربيضة .

 القضةةايا اللغويةةة والفكريةةة الةةيت عاجلدةةا يف آ ةةارت ب  َّمصةةية الّصةةَفدي العلميةةة ادةةرت يف  - 2
املمتلفةةةك والسةةيما اللغويةةة مندةةاك فقةةد  ةةا  يسةةتند بى مصةةادر االحتجةةاج املمتلفةةة يف  ةةل 

 يطرح  من قضايا. ما

ت  ر الّصَفدي بشيم  أيب حيا ك وبعجاب  بسرار البصةرينيك مة  ميولة  أحيانةا وةات املة وب   - 3
 ب امل ويب يف آرائ  وأحكام .الكويفك لكن  ابتعد عن التعص

اتضةةةغ مةةةن خةةةاب البحةةةث أ  القضةةةايا النحويةةةة والصةةةرفية الةةةيت عاجلدةةةا الّصةةةَفدي يف آ ةةةرت   - 4
 يكن مبتدعا فيداك وبَّنا  ا  متبعا ملن سبق . مل

 :فهي إليها توصلت التي النتايج أما الدراسة، تؤكدها التي الحقائق عن هذا
 َّة األعاًك علع الرتتيب األةدي .فضل الّصَفدي الرتتيب األلفبائي يف تر   - 1

أخ  برتتيب املشارقة للحروف وفضل  علع الرتتيب املغةريبك ورأ  أنة  األنسةبك ولكنة  مل   - 2
 ي  ر أن  أخ   ندج املشارقة يف ترتيب مادة الكتاب.

اعتمةةد الّصةةَفدي مندجةةا خاصةةا يف ترتيةةب األعةةاًك بةةدأت با مةةدينك وبعةةد ا مةةدين بةةدأ   - 3
ً بةةاحلروفك ولكنةة  مل يلتةةًز  ندجةة  يف  امةةل الكتةةابك بكا خةةال  مةةا أجةةر  برتتيةةب األعةةا

 علي  ترَّات  يف موال   ثريةك ومل يعتد يف الرتتيب ب) ابنك وابنةك وأًك وأبك واب(. 

خال  الّصَفدي َّدور النحاة يف ترتيب عناصر التسمية ك وقد قدً اللقب علةع الكنيةةك   - 4
 الي يف وجوب ت خري اللقب.والكنية علع العلم.ك وخال  ابن م



 ا ابة
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اسةةةتدر  الّصةةةَفدي األخطةةةار الةةةيت وقةةة  فيدةةةا يف ترَّةةةة بعةةةا األعةةةاًك مةةةن حيةةةث تقةةةد    - 5
 وت خري عناصر التسمية.

مل يقتصةر الّصةةَفدي يف االسةةتفادة مةن علمةةار اللغةةة والنحةةو يف قضةية الرسةةم اإلمائةةيك بةةل   - 6
أعطةةةع تيّةةةةزًا لرتَّاتةةة   تعةةةداوم بى  ةةةريوم مةةةن علمةةةار القةةةرارات و تةةةاب املصةةةاح ك ووةةةو مةةةا

 وتوجيدات .

خةةةةال  الّصةةةةَفدي َّةةةةيم  أبةةةةا حيةةةةا  يف بعةةةةا قضةةةةايا الرسةةةةم اإلمائةةةةيك  ر بةةةةات األلةةةة    - 7
 وح فداك من بعا األ ار العربيضة واألعجمية.

 عناية الّصَفدي يف ترَّات  باملقيس عند علمار العربيضة واألخ  ب  يف الرسم اإلمائي .  - 8

 بني الشارقة واملغاربة يف ترتيب احلروفك والوصل والفصل.عنايت  باالختاف الواق    - 9

يف  -خاصةةةةة–االوتمةةةةاً بقضةةةةايا البنيةةةةة والرت يةةةةب يف مقدمةةةةة الكتةةةةاب نظريةةةةاك والتوسةةةة    - 11
قضةةةييت النسةةةب والعةةةددك وتطبيقيةةةا يف أ نةةةار الرتَّةةةة يف أجةةةزار الكتةةةابك وكلةةةي حلاجةةةة املةةةؤرا 

 واملرتجم بى و ت القضايا.

ايةةةةةة  بةةةةةرية يف الكتةةةةةابك أل  لةةةةةبط األعةةةةةاً بصةةةةةور الضةةةةةبط أوى الّصةةةةةَفدي الضةةةةةبط عن  - 11
 املمتلفة ونبدا التصحي  والتحري  .

تعد مقدمة الّصَفدي اليت أود  فيدةا قضةايا لغويةة يفتلفةةك وعكسةدا يف ترَّةات أعامة ك   - 12
 ااورة الفتة لانتبات يف  تب الرتاجم العربيضة.

الةيت تُعةد منحةع جديةداً يف رتاجمك  ش  البحث عن العاقةة البينيةة بةني علةًو اللغةة والة  - 13
 دراسات احلديثة.ال

وةةةو أ   تةةةاب )الةةةوايف  -وأعتَّوةةةا توصةةةية –وممةةةا حيسةةةن التنبيةةة  بليةةة  يف خاتةةةة وةةة ا البحةةةث 
ك فدةةةةةو حقةةةةةل لدراسةةةةةات أخةةةةةر  -بالوفيةةةةةات ( بى جانةةةةةب  ونةةةةة  موسةةةةةوعة يف الةةةةةرتاجم والتضةةةةةاريخ

 رو .اجتماعية وأنثروبولوجيةك  كن أ  يقًو  ا باحثو  آخ
وحب ا لةو تعةد للكتةاب فدةارس لآليةات القرآنيةة واألبيةات الشةعرية الةواردة فية ك لتكةو  عونًةا 

 للباحثني .
أسةةةة ب اهلل ب  ائةةةة  احلسةةةة  وصةةةةفات  العلةةةةع أ  وعةةةةل وةةةة ا العمةةةةل خالصةةةةاً لوجدةةةة  الكةةةةر ك 

 [ .88]وود:( ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  )ينف  ب  املسلمني.  وأ 



 والت طبي  النَّظريَّةني يف )الوايف بالوْريات( ب الصَّفرديّاالختيارات اللغوية عند 

 

271 

 
 
 
 
 

 العامة الفهارس
 

 تشـــــتمل على:و
 فهرس اآليات القرآنّية . .1

 فهرس األحاديث النَّبويَّة واآلثار . .2

 فهرس األبيات الشعرية . .3

 فهرس املصادر واملراجع . .4

 فهرس املوضوعات . .5

 
 
 



 الفهارع

 

272 

ة اآليات فهرس
ّ
 القرآني

  البقرة
 246 [59]البقرة:(ڦ ڦ ڦ ڄ )
 212 [60]البقرة:( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)
 229 [80]سورة البقرة: (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 246 [88]البقرة:  چې   ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ 
 247 [89]البقرة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 
 247 [90]البقرة:  چڎ  ڈ  ڈ   ژ   چ

 247 [137]البقرة:  چ گ  گچ 
ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ 

 [197]البقرة:  چڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ڄ  
245 

 216، 215 ]228]البقرة:( چ چ چ)
 95 [246]البقرة:( ٱ ٻ ٻ ٻ)

 247 [259]البقرة:  چڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ 
 218 [259]البقرة:( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

  آل عمران
 230، 230 [7]آب عمرا :( ڻ ڻ  )
 229 [24]آب عمرا :( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  )
 69 [45]آب عمرا :( ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)
 222 [125]آب عمرا :( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

  النساء
 150 [78]النسار:( ۈ ٴۇ ۋ ۋې)

 69 [157]النسار:( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) 
 69، 68، 62 [171نسار:]ال(  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)
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  املائدة
 96 [29]املائدة:( ٴۇ ۋ ۋ)
 96 [33]املائدة: (چ چ چ ڇ)

  األنعام
 90 [92]األنعاً: (ڱ ڳ ڳ ڳ)
 150 [134ً:]األنعا( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)

  األعراف
 چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  چ 

 [4]األعراف: 
248 

 95 [60]األعراف:( چ چ چ چ)
 95 [75]األعراف:( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

 [162اف: ]األعر 
246 

  األنفال
 155 [73]األنفاب:( ۓ ڭ)

  التوبة
 247 [32]التوبة:  چ پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ چ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 [36]التوبة:( ٴۇ ۋ ۋ ۅ

229 

  هود
 247 [28]وود:  چ مئ چ

( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )

 [34]وود:
233 

 90 [87]وود:( ہ ہ)
 270 [88]وود:( ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  )
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  يوسف
 4 [2]يوس :( ہ ھ ھ ھ ھ ے )
 95 [43]يوس :( ېئ ېئ ېئ )

 248 [82]يوس : چڱ  ڱ  چ 
 247 [99]يوس :  چڍ  ڌچ

  الرعد
 127 [7]الرعد:( ڃ ڃ ڃ)
 141 [9]الرعد:( ک ک)
 128، 128 [11:]الرعد (ۅ ۉ ۉ ې ې ې)

  إبراهيم
 96 [9]ببراويم: (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

  النحل
 248، 248 [112]النحل: چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ 

  اإلسراء
 93 [93]اإلسرار:( ۇ ۇ ۆ )

 245 [ 105]اإلسرار:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  چ 
  الكهف

 220، 219 [25]الكد :( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)
 244 [77]الكد : (ڄ ڦ )
 96 [88]الكد :( ڑ ڑ ک)

  طه
 150 [69]ط :( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) 

 128 [72]ط :( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)
 96 [76]ط :( جخ حخ مخ جس حس)
 154 [89]ط :( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)
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  األنبياء
 93 [79]األنبيار:( ے ے ۓ ۓ)

  احلج
 219 [5]احلج:( ے ۓ ۓ)

  املؤمنون
 95 [24]املؤمنو :ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )

  النمل
 217 [14]النمل:( ٻ ٻ ٻ پ)
 95 [29]النمل:( ڱ ں ں )
 95 [32]النمل:( ڭ ۇ ۇ ۆ )
 121 [35:]النمل( ىئ يئ جب حب)
 95 [38]النمل:( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

  القصص
 231، 230 [15]القصص:( ٿ ٿ ٹ ٹ  )
 95 [38]القصص:( ڃ ڃ ڃ چ)

 248 [58]القصص: چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ 
  الروم

( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ)

:  [4-3]الرًو
227 ،228 

  األحزاب
 246 [50]األحزاب:  چڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  چ 

( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )

 [50]األحزاب:
233 ،246 

  الصافات
 95 [8]الصافات:( ڄ ڄ ڄ ڃ)
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  ص
 96 [21]ل:( ڄ ڄ ڃ ڃ)
 96 [67]ل:( ڇ ڇ ڇ ڍ)

مر
ّ
  الز

 96 [34]الّزمر:( ڄ ڄ ڄ ڄ)
 217، 215 [42]الّزمر:( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

لت
ّ
  فص

 191 [46]فّصلت:( جح مح جخ حخ)
  الشورى

 96 [40]الشور :( ھ ھ)
  الرمحن

، 207، 206 [24]الرمحن:( ڄ ڄ ڄ)
208 

  احلديد
 154 [23]احلديد:( ې ى)

  احلشر
 96 [17]احلشر:( پ پ ڀ ڀ)

  التغابن
 96 [5]التغابن:( ڑ ک ک ک ک گ گ)

  احلاقة
 209 [7]احلاقة:( ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)

  القيامة
 93 [1]القيامة:( ژ ژ ڑ ڑ)

  النازعات
 121 [43]النالعات:( ی جئ حئ مئ)
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د
َ
س
َ
  امل

َسد:(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ)
َ
 61 [1]امل

  اإلخالص
 245 [2 - 1]اإلخال:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 
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ة األحاديث فهرس
َّ
بوي

َّ
 واآلثار الن

 

لا 
َّ
ة ديثاألحا فهرس:  أو

َّ
بوي

َّ
 : الن

 128 إنما البيع عن تراض
 227 تصّدق به

 

ا
ا
 : اآلثار فهرس:  ثاني

بكا اختلفةةتم أنةةتم وليةةد بةةن  ابةةت يف َّةةير مةةن القةةرآ ك فةةا تبوت بلسةةا  قةةري ك فرنّةة  
 بَّّنا نزب بلساهنم

89 
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ة األبيات فهرس
ّ
 الشعري

 

 ْرعَسَــــــ  أرُ يكــــــوُ  ســــــض مــــــض قــــــد    
 

ــاَِ    ــَ ارا سُِ أرسَـــــــــ ــض قبـــــــــ ــاَُ مـــــــــ ــــــــ  كـر
 

238 
ــــــداِ  ــــــرَت بَعـــــــدَ عَبـــــــد   َـــــــمبه كـر  أرقفـر

 
ــــــــــــــالر كض  ْرالبَط ـــــــــــــــاِ   ــــــــــــــدَي َّ ْـر  ْركـن

 
198 

 ُ ـــا وَالتَ أوَا ـــوا ص ل  َنـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   رلربـ 
 

ــــــــــنيَ بقـــــــــــاِ     ــــــــيَبَ زـ   ْربرجَبَنَـــــــــــا أَُ لـر
 

231 ،232 
ــنَكنمَ  ـــــ ــ   مـ  ـــــ ـــــــولر اللرّـَ ـــــــو رَسـ   ْرمَــــــــضَ يَهَ ـ 

 
 و دزـــــــــــــــ  ، وينصـــــــــــــــر   ســـــــــــــــواِ     

 
235 

ــي ه َن الشــــــي  عــــــض بنيــــــ ، وتنبَــــــد ي     ـــ  تـن
 

ــــــــــةن العَـــــــــــي رَاِ   ــــــــــدَامِ العَق يلـر  عـــــــــــض خـ 
 

198 
 ساا أ ـــــــــا   أوَمَـــــــــض عليـــــــــك و  يكـــــــــض

 
 لقــــــــــــــــــــــاؤ ك سالَّ مــــــــــــــــــــــض وراِ  وراِ    

 
243 

 ِ ــنَا ــة ال  َسَــــــــــــ ــد امللي ــــــــــــ  سُِ ه نَــــــــــــ
 

  ِ ـــــــــا  وَأي مــــــــــض أ ــــــــــمرت  ــــــــــَ وَْـر
 

202 ،238 
ــا  ــةً وَلرقربَــــــــــ ـــــــــــ  وَكننَيَــــــــــ ــمَاً أتـر  وَاسَــــــــــ

 
ـــــــــــوَاها صَــــــــــــ  بَا  ـــــــــــرََُ ارا سَُ سـ   وَأخ ّـَ

 
66 

ــــــــــــــجّ   دهــــــــــــــــر      ْلــــــــــــــم يـــــــــــــجَل  يبـتـر
 

ــ     ــا ْيـــ ــضَ مـــ ـــيبَ  مـــ ــود  صَلـــ ــــ ه وعـــ  بطـ 
 

241 ،242 
ـــــــــوت     ــاً لقـن ــرَ م ل ترم ســــــــ ــا كننَــــــــ  سِاا مَــــــــ

 
ـــــــــــنَ ّ ي  يــــــــــــب   ـــــــــــا ترصَــــــــــــري  بكـن  ْرلـر

 
183 

ــةر والت هَ ِـــــــــــ   ــا والكتابـــــــــ ــا أ ـــــــــ  ومـــــــــ
 

ـــــــضَ البَنَــــــــات       ــننيَ مـ  ــا خــــــــَ  البــــــ  ومــــــ
 

41 
 أيهـــــــــــــا الـــــــــــــيرب وابنـــــــــــــ  وأبـــــــــــــو 

 
ــاريات     ــض أاؤ   ـــــ ــدي مـــــ ــر عنـــــ  أ ـــــ

 
249 

ــالنوا  ــــــــ ــــــــــوا يل أربـــــــــــا جَـــــــــــاد وقـر  ْرُرطـ 
 

ــات    ــا وقرِيســـــــــــــ ــــــــــــ ــمَ صَعَفرصـس ــــــــــــ  ترعَلـ 
 

40 
ــــــــــــــو ي     أرتريَـــــــــــــــر  م هـــــــــــــــاجِريضَ ْرعل مـ 

 
ــات    ــطنره م ترترابِعَـــــــــــــــ ــةر أرسَـــــــــــــــ  ثالثـــــــــــــــ

 
40 

ــ ي ه  ــا  ا  يف رَق  صَـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ك تـر
 

ــالت    ـــــــــــــ ــرآُِ م فصَـّ ــات  القــــــــــــــ  وآيــــــــــــــ
 

40 
ــوة  ـــما اطيــــــــــــ ـــوا وكيفــــــــــــــــ  يف الربــــــــــــــ

 
ـــوة   ـــيا الجكــــــــــــــــــــــــــ ــلوة وكـــــــــ  أو الصـــــــ

 
91 

 ساا امللــــــــــــهو  اا صــــــــــــدق عطــــــــــــاِ
 

 تنــــــــَ زســــــــض احامــــــــد مــــــــا زييتــــــــا 
 

241 
ــيتا    ــرراً خشــــ ــض  ــــ ــري عــــ ــض ا ــــ  سل ابــــ

 
 ْ ســــــــــض اطــــــــــجم رأيــــــــــاً سُ دهيتــــــــــا  

 
241 

ــدا    ــر مـــــــــ ــيهب وعـــــــــ ــيا مـــــــــ  وهـــــــــ
 

 مواصــــــــَ  ــــــــرة قــــــــد زــــــــاُ صــــــــيتا 
 

241 
ــــــــد ي كربر  هَـــــــــا ــــــــبَطراِ  ترُـ  ــــــــيراْ رَة   ـر  عـ 

 
ــــوَارِزَا   ــــوَامَ السَـّ ــــدَا يَ َـــــوِي السَـّ  ْرن يـــــ    ـر

 
254 



 ْهرع األبيات الشّعريّة

 

280 

ــالت   ــلي يف يعمـــــــــــ ــرَت   نصـــــــــــ ــــــــــ  و ـ 
 

ــر    ــــــ ــبطضَ السَـّ ــد  ســـــــ ــي األريَـــــــ   ادوامـــــــ
 

205 ،207 
ـــــــداً    ـــــــطامِ م هَنَـّ  وَأبَــــــــيَ َ مَصــــــــقولر السَّـَ

 
ــرَدَا    ــجِ داو دَ م سَـــــ ــض  رسَـــــ ــ ه مـــــ ــــ  واا زَلـر

 
124 

ــض لرنــــا      ـ ــم يَكـن ـ ــر ِ سُِ لـر ـ ــا بِالشـ  ــ َ لرنــ  ْركريــ
 

ــد     ــا روِيَِّ وَال  رقـــــــ ــدَ اطـــــــ ــم  ع نـــــــ ــــــ  دَارهـ 
 

174 
ــاه الس     ــرَ جَــ ــا كننَــ ــام  مَــ ـ ــكَ األريَـّ ـ ــتنبَد ي لـر  سَــ

 
ــــــجَو د       ــمَ تـن ــــ ــارِ مَـــــــضَ لـر ــكَ بِاألرخَبَـــــ  وَيَب ت يـــــ

 
86 

 سَــــتنبَد ي، ل ركر ألرييــــام ، مــــاكنضَ،ت رجَــــاه لض
 

ـــــــــمَ،ت نزرو د ي   وَيَب ت يــــــــــكَ بِ رخَبَــــــــــار، ملرّـَ
 

86 
ــمَ  ــا    وَبِهِــــ ـــ ــ َ ال ـ  ـــ ــضَ  رطـر ــَط مَــــ ـــ ــر  كـن ـــ  ْرُـ 

 
 

 
ــد     ــوَث  الط رِيــــــ ـــــ ــا  ي وَ ـر ـــــ ــوَان اجلـر  دَ وَعَــــــ

 
4 

ــــــــدَتَ يَـــــــــدَا َ سزرارَ    ــــــــي  عَقـر  مَـــــــــا زرالر مـ 
 

ـــــــبردَرَكر خَمَسَــــــــةر األر َـــــــــبَارِ      ْرسَــــــــمَا ْـر
 

204 
ــا   ــ  مبلكــــــــــ ــاُ عــــــــــ ــْ النعمــــــــــ  أبلــــــــــ

 
 أ ـــــــ  قـــــــد  ـــــــال زبســـــــي وا تظـــــــار     

 
146 

ـــــــــــْ الن عَمــــــــــــاَُ عنّــــــــــــي مبلكــــــــــــاً   أبَلـ 
 

 أ ـــــــ  قـــــــدَ  ـــــــال زبســـــــي وا تظـــــــاري 
 

144 
 صــــــــ و ســــــــيبتدروُ زجــــــــري  نلرَّبــــــــاً

 
ـــــــــب  ــــــــــا  اي ثــــــــــار   دهشــــــــــي تطلـ 

 
42 

ــدة  نّاجــــــة     ــجُ ه ــــــر خريــــ ـــ ــض زـ   عــــ
 

ــرار    ــديد  ـــــ ــوّى  ـــــ ــوا  جـــــ ــو كـــــ  قلـــــ
 

42 
ــاـوى    ــيادي بـــ ــ   ْـــ ــيي  صـــ ــا لـــ ــ  ر مـس

 
ــارى    ـــالم  ــــــــــ ــهّب واوى املــــــــــــــ  متلــــــــــ

 
42 

 كبمنــــــــــــا األ صــــــــــــاُ ملــــــــــــا عــــــــــــال   
 

ــرا    ــدى ثــــــــــ ــر النــــــــــ ــا قطــــــــــ  ْروعهــــــــــ
 

239 
 والزــــــــر الشــــــــمب عليهــــــــا  ــــــــ  

 
ــدرا    ــر الـــــــــــ ــد أاـــــــــــ ــد قـــــــــــ  زبرجـــــــــــ

 
239 

ـــــــــكَ سا  يَ ــــــــــَ   ـــــــــي   ر َــــــــــداًوَأهَلـن  اطـر
 

 وأ ــــــــــر علــــــــــ  زما ــــــــــك  ــــــــــري  زارِ  
 

131 ،132 
ـــــــــــي نـــــــــــــرَ  لســــــــــــر بليلــــــــــــيهَّ ولكن ّـَ

 
ــرَ    ال أندجلن الليـــــــــــــــَر ولكـــــــــــــــضَ ابتكـــــــــــــ

 
192 

ــ    ــرة وجهــــــــ ــاً أســــــــ  ساا برقــــــــــر يومــــــــ
 

 علــــ  النـــــاع قـــــال النـــــاع جـــــَ املنـــــور  
 

246 
ــني     ــةر عـــــــــ ــاة   رْـــــــــ ــ َ باطيـــــــــ  ال تثـــــــــ

 
ــتطري     ــ  مســــــــــــ ـــــــــــ ــاُه  اعو ـن  يف زمــــــــــــ

 
33 

 ْكــــــــــــبَُّ القبــــــــــــورَ  ــــــــــــعلةن  ــــــــــــ ه 
 

 والربايــــــــــا ــــــــــــا ْـــــــــــــــــــرا   يطـــــــــــري   
 

33 
ــاججه  ــن س ولســـــــــر  بعـــــــ  ولســـــــــر  بكـــــــ

 
 و ـــــــــر  الرجـــــــــالِ الكنـــــــــت   وعـــــــــاجج   

 
193 

ــوا    ـــــــ ــن كم  ترع فـ  ــ ِ بطــــــــ ــوا يف بعــــــــ  كلــــــــ
 

ــيص      ــض   ـــــــــ ــا ركنم زمـــــــــ ــاَُّ زمـــــــــ  ْـــــــــ
 

219 
 سىل ا ِ أ ـــــــــــكنو مـــــــــــضَ خَليـــــــــــَ أود   

 
ــاي      ــها يل  ــــــــ ــالالً كنلــــــــ ــث خــــــــ  يبــــــــ

 
240 

ــ     ــض مبازثــــ ــدينا مــــ ــوا  لــــ ــي الصــــ  يبغــــ
 

 أمـــا درى أُ مـــا يعـــدو والصـــوا  خطـــا   
 

235 
ــربق منصـــــرع     ــاً ومـــــي  الـــ ــدي سمامـــ  أْـــ

 
 مــــض خلــــ  خــــا ر  الوقــــاد زــــني خطــــا  

 
235 
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281 

ــاً   ــ  ريا ــــــــــــــ ــا   ال أ ســــــــــــــ  ويــــــــــــــ
 

ــ اعا    ــاملة الشـــــــ ــا مســـــــ ــلبر  ـــــــ  ســـــــ
 

243 
 أبــــــــــا بكــــــــــر ودادك مــــــــــض  ــــــــــمريي 

 
ــناعا    كـــــــــــرقم  ـــــــــــابر أعـــــــــــي الصـــــــــ

 
243 

ــاً وا  ــربر  اا يـــــــــ ــاًولقـــــــــــد  ـــــــــ  ا يـــــــــ
 

ــاً    ــتني وأربعــــــــ ــرةَ واثنــــــــ ــاَُ عشــــــــ  واــــــــ
 

205 ،207 
 وهـــَ ي رجـــ  التســـليمَ أو يكشـــ َ العَمَـــ     

 
ــوم  البالقـــــــــ       ــالث  األثـــــــــايف والرســـــــ  ثـــــــ

 
203 

ـــــــدََّع ي     قــــــــد أصَــــــــبَ َرَ أم َّ ا  يــــــــار تـر
 

ــنَ ِ    ــمَ أرصَــــــــ ـــــــ ـــــــــ  لـر ــاً كلنّـَ  علــــــــــيََّ ار  بــــــــ
 

202 ،236 ،
ــــــ       237 ـــــي ي هَشَــــــمَ الثَّرِيــــــدَ ل قروَمـ   عَمَــــــر و الّـَ

 
ـــــــــةر م سَــــــــــن ت نيَ ع  َــــــــــا       ـــــــــوَمه بِمَكّـَ  قـر

 
198 

 هــــــــــاك واو عو ــــــــــا ًمــــــــــض ألـــــــــــــــ  
 

 قــــــــد وردت ر ــــــــاً بــــــــبع  أزــــــــر  
 

91 
ــها  ــة  رأســــــــــــــــ ــر  برابيــــــــــــــــ  زَلرلــــــــــــــــ

 
ــ     ـــــــــــ ــة   يـ  ــَط رابيــــــــــــ ــ  كــــــــــــ  علــــــــــــ

 
226 

ـــــــــــــــــجِية   ـــةً ه رَمـ  ــــــــــ ـــهَا رَام يَّـَ ــــــــــــ  ترجَوََّجَتـن
 

ــ   ــي ي أعَطـر ــضَ الـــرَزق  بِفر ـــَِ الـ  ــريَ مـ   األمـ 
 

185 
 ْتكــــــــات طظــــــــك أم ســــــــيو  أيبــــــــك 

 
ــك    ــ  ْيــــــ ــرك أم مرا ــــــ ــيع  ــــــ  وكــــــ

 
239 

ــ    ــي بـــــ ــ ه ْيطعنَنَـــــ ــيي ر مـــــ ــيبَ بـــــ  ولـــــ
 

ـــــالِ    ولــــــيبَ بــــــيي سَــــــي  ، ولــــــيبَ بنَبَـّ
 

191 
ــايل   ــبََ  ال  نبَـــــــــــ ــــــــــ ــاخَت ال   ال ـ   وَبِـــــــــــ

 
ـــــــــــَط زَــــــــــــالِ     ـــــــــــيرا بِكـن  ْررَ  هَــــــــــــا كـر

 
101 

ــا  ــات  وأرهَلنهـــــــــــــ ــا بِبرا رِعَـــــــــــــ  ترنَوََّرَتنهَـــــــــــــ
 

ــا يل   بِيَ  ــر  عَـــــ ــا  ظـــــ ــ  دَارِهَـــــ ــــ ــرِ َ أردَ ـر ــــ  ثـ 
 

129 
ــك يف الســـــي      ــم يفـــــد لـــ ــد  لبنـــــا ْلـــ  قـــ

 
ــثال    ــارم مـــــــــــــ ــد واملكـــــــــــــ  دد واجملـــــــــــــ

 
246 

 ْلسَــــــــــــــر  ببتيــــــــــــــ   وال أســــــــــــــتطيع  
 

 والك  اسَـــــق   سَُ كـــــاُ مـــــاؤكر اا ْ ـــــَِ    
 

 199 
ــدلِ   ــض التدلـــــــــ ــيَي   مـــــــــ ــبَُّ خ صَـــــــــ  كـــــــــ

 
ــَِ    ــا زَنظـــــ ــ  ث نتـــــ ــوزه ْيـــــ ــر   ع ـــــ   ـــــ

 
214 

ـــــــــــــــ ِ أوَ لل وَصَــــــــــــــــَِ    ْرهَمَــــــــــــــــجة  ل ل قرطـ 
 

ــــــــك َِ     ــاً يف الشَـّ ــوَّر وها أرل فـــــــ ــدَ صَـــــــ ــــــ  قـر
 

101 
ــبابة   ــوع العــــــني مــــــ  صــــ  ْفا ــــــر دمــــ

 
 علـــــ  الن ـــــر زتـــــ  بـــــَ دمعـــــي حممـــــَ 

 
143 ،144 

ــثنه مَ     ــالر م كـــ ــ ــد  رّـَ ــوِ  قـــ ــ ــكَ والة  الس ّـَ ــ  ْت لـ 
 

ــــــــــامَ العنـــــــــــاِ  املطـــــــــــوََّلن  ــــــــــامَ زترّـَ  ْ ترّـَ
 

121 
ــترعَت به   ــريَ م سَـــــــــــــــ ــ    ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  ْربرل فريَتـن

 
ــيالس   ــر ا ر سال قلـــــــــــــــــــــــ  وال ااكـــــــــــــــــــــــ

 
198 

ـــــــ    ـــــــو ني  للملــــــــوك  وْـ  ـــــــالث  مـ     بِهَــــــــا ثـر
 

ــي،  ــرَ رِدَارـ  ــات مِ  وَجَلرّـَ ــو   األرهَـ ــضَ و جـ   عَـ
 

219 
صَـ َـــــــــــوَتَ هـــــــــــا  والـنَّـمَـــــــــــرِى   لـر  يَ َس ـبـ 

 
ـــمَّ  ــــــــةر الـس ـمــــــــاك  عَـــــــ  الـنَّـ َـــــــــمِ وخــالـر

 
163 

ــ  التَ م صَـــــــطربَره    ــبّرَت  زتـــــ ــد ترصَـــــ  لقـــــ
 

ــم  ز   ــا َُ أق  َــــــ ــتر َمِ ْــــــ ـــــ ــ  التَ م قـ   تــــــ
 

231 
ــا    ــب زِم  املرآزِمَــــــــــ ــ   يَــــــــــ ــيا  رريــــــــــ  هــــــــــ

 
ــ   الل هازمـــــــــــــــا    ــــــــــــ ــوات  ترق طـر ــــــــــــ  وع  ـر

 
167 
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282 

ــا  اطيــــــــات منــــــــ  القــــــــدما    قــــــــد ســــــ
 

ــ عما   ــ اع الشــــــــــ ــواُ والشــــــــــ  األْعــــــــــ
 

244 
ــــــبع  عَجِيـــــــجه مـــــــض األعَنـــــــا ِ عَترَّقرهـــــــا   كـر

 
ــبَ  ـــــــ ــوم   لـ  ـــــــ ــة  زـ  ــا زا  يَــــــــ  عَ ِ أزَيانــــــــ

 
175 

ــيمنني يقــــــــــول اا    ــَ أمــــــــــري املــــــــ  كمثــــــــ
 

  ُ ــا  ومــــــــا وــــــــض ْيــــــــ  صــــــــوزوا ببمــــــ
 

245 
 ومـــــا هـــــي سالَّ ْ اسَـــــتط عما أهَلـــــها    

 ْقدَ
    ُ  يـــــــــرى اسَـــــــــتط عماهمَ مث لـــــــــ  ببيـــــــــا

 
244 

 ْـــــالوقــــد قيـــــَ أُ الشـــــعر يــــجري  ـــــم   
 

  ُ ــا ــاب  برهــــــ  تكــــــــاد تــــــــرى مــــــــض ســــــ
 

245 
 وهـــــيا علـــــ  ازجيـــــاز واللفـــــ  جـــــاِ يف

 
   ُ  جــــــــــوابي منثـــــــــــوراً حبســــــــــض بيـــــــــــا

 
245 

ــجه  ـــــــرب معَ ــــــ ـــــــ  أكـ   رأيَــــــــر كتــــــــا  اللّـَ
 

   ُ ــثَّقال  ألْ  ــــــــَ مــــــــضَ يهَــــــــدي بــــــــ  الــــــ
 

244 
    ُ  ــــــــــــــا ثنايـــــــــــــا أررَبَـــــــــــــ   ز سَـــــــــــــا

 
ــاُ  وَ  ــا ثرمَـــــــــــــــــ ــ   ْرثرغ ر هـــــــــــــــــ  أررَبَـــــــــــــــــ

 
207 

 بـــــبُ كـــــاُ يف التصـــــري  س هـــــار زكمـــــة 
 

   ُ  كرْعـــــــــة  ــــــــــبُ أو زقـــــــــارة جــــــــــا
 

245 
ــم و  تقــــــ    ــيب ثــــ ــار لــــ ــ  اختصــــ  وْيــــ

 
 علــــــ  ســــــبب الرج ــــــاُ منــــــي زمــــــاُ 

 
245 

ــةً    ــرَت آيــــــ ــ  أبَصــــــ ــنّ  يف ال كهَــــــ  ولكــــــ
 

ــا ي  ــــــا   ـــــر يف  ــــــول الجّمــــــاُ عنــــ  ال فكـ 
 

244 
 ْهــــــــــــاك جوابــــــــــــاً راْعــــــــــــاً لنقابــــــــــــة

 
   ُ ــا ــرأي عيــــــ ــ  كــــــ ــ  املعنــــــ ــري بــــــ  يصــــــ

 
245 

ــضَ ساا   ــاة ومــــــ ــي ال ق ــــــ ــيّد ا قا ــــــ  ســــــ
 

   ُ ــرا ــ  ال قمـــــ ــت َيا لـــــ ــ  اسَـــــ  بـــــــدا وجَهـــــ
 

244 
 وأســــــــتغفر ا  العظــــــــيم ملــــــــا  غـــــــــ    

 
 قلمــــــــي أو  ــــــــال ْيــــــــ  لســــــــا ي بــــــــ   

 
245 

 ســــبلر ملــــااا ) اســــتطعما أهلــــها ( أتــــ  
 

   ُ ــا ــتطعماهم سُ ااك لشــــــــ ــض اســــــــ  عــــــــ
 

245 
   َ ــار ــكالت مســ ــرَ يف ال مشَــ ــضَ سَُ دجــ  ومــ

 
ــــــــــره دارـــــــــــم اللَّمعـــــــــــاُ   جالهـــــــــــا بفكـ 

 
244 

 ر ومـــــضَ لَلـــــة ازعَ ـــــاز كـــــوَُ اخَتصـــــا 
 

    ُ ــا ــَ معــــــــ ــا   وبسَــــــــ ــاز أل فــــــــ  باجيــــــــ
 

244 
 وال تنســـــــــ  عنـــــــــد الـــــــــدعاِ ْـــــــــا   

 
 ســــــــــببدي مجايــــــــــاكم بكــــــــــَ مكــــــــــاُ 

 
245 

 ساا ما استوى اطاالُ يف اطكم رجـ  الـ   
 

  ُ  مـــــــــــــري وأمـــــــــــــا زـــــــــــــني ستلفـــــــــــــا
 

245 
ـــلك زيَرتــــي   ْبرَ ــــدَ علــــ  عــــادات ْ ـ 

 
    ُ ــدا ــاُ يــــــ ــد ال بيــــــ ــا عنَــــــ ــايل  ــــــ  ْمــــــ

 
244 

ــاً     ــد عاملـــ ــض بعـــ ــالنظم مـــ ــت ض بـــ ــال بـــ  ْـــ
 

  ُ ــالقري  يـــــــــــدا  ْلـــــــــــيب لكـــــــــــَ بـــــــــ
 

245 
ــ     ــدى ويراعــــــ ــوَم النّــــــ ــ  يــــــ ـــــ ــضَ كفّـَ  ومــــــ

 
    ُ ــا ــراُ يل تقيــــــــ ــ  حبَــــــــ ــ   رَســــــــ  علــــــــ

 
244 

ـــــــــاوِيََّ ْ يَهَــــــــــا  َـــــــــــ    ـــــــــ   الشَّـَ  اتن  الر يَنَفـر
 

ــ    ــــــــــــــــــــــــ  وَالر ز مَـــــــــــــــــــــــــــار    وَالر أدَاتـن
 

177 
ــرَ   ا ِ   ــجََّ عَ ــا اهَتر ــض ومَ ـك   م  ــَِ هالـ   أجَ

 
 سَــــــم عَنا بــــــ  سالرَّ لسَــــــعَد  أبــــــي عَمَــــــرِو     

 
66 
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 : األبيات أنصاف فهرس
 

ــرَ    ــصه ع مــــــ ــو زَفــــــ ــ  أرب ــــــ ــمَ بِاللرَّــــــ  أرق سَــــــ
 

65 
ــد َّي    ــرو وَجَــــ ــا عَمَــــ ــض  م جَيَق يَــــ ــا ابــــ  (( أر رــــ

 
68 

ــباً   ــم زَسَـ ــراً خري هـ ــبه ع مـ ــبُ اا الكلـ  (( بـ
 

67 
ــا   ــبَ َر  عاجنـــ ــا وأرصَـــ ــ ــبَ ر كنتيـص  ْربرصَـــ

 
183 

ــب ومنــــجل      ــك مــــض اكــــرى زبيــ ــا  بــ  قفــ
 

129 ،130 
ــ    ــــــــ ــي  ا نلـن ــ ِ ك البـــــــــ ــــــــ ــوَّ  نا رلـ   مشـــــــــ

 
187 

ــدَم   ــاعَةر مَنَـــــــ ــاة  وَالرتَ سَـــــــ ــد مَ ال ب غـــــــ ــــــ   ـر
 

232 
ــاما   ــودت عصـــــــ ــامه ســـــــ ــب عصـــــــ   فـــــــ

 
246 

 يَبه بَرَاهَــــــــا سِسَــــــــكرا َ و  ــــــــعَبَترا مَــــــــ 
 

193 
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ك ك تغ: عبد الستار أمحةد الفةراجك الكويةت: مطبعةة حكومةة الكويةتتاج العروسالزبيديك حممد بن عبد الرلاق.   - 141
1995.ً 

 ً.1988ك بريوت: عامل الكتبك 1ك تغ: عبد اجلليل َّليبك ومعاين القرآ  وبعراب الزجاجك ببراويم السري.   - 142

 ً.1988ك بريوت: عامل الكتبك 1ك ومعاين القرآ  وبعراب الزجاجك ببراويم بن السري.   - 143

 ً.1984دار األملك سنة ك اربد:1ك تغ: د. علي توفيقك واجلمل يف النحوالزجاجيك عبد الرمحن بن اسحاق.   - 144
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ك بةةريوت: دار الكتةةاب 1ك تةةغ: فةةوال لمةةريلك ومناوةةل العرفةةا  يف علةةًو القةةرآ الزرقةةاينك حممةةد بةةن عبةةد العظةةيم.   - 145
 (.280ك1/281ًك )1995العريبك 

ك بةريوت: 1ك تةغ: حممةد أبةو الفضةل ببةراويمك والَّوةا  يف علةًو القةرآ الزر شي ابن  ةادرك حممةد بةن عبةد اهلل.   - 146
 ً.1957ر الكتب العربيضةك دار بحيا

 ً.1992ك بريوت: دار العلم للماينيك 1ك واألعاًالزر ليك خري الدين بن حممود.   - 147

ك راجعةة : د.  ةةري الكشةةاف عةةن حقةةائق التنزيةةل وعيةةو  األقاويةةل يف وجةةوت الت ويةةلالزيفشةةريك حممةةدو بةةن عمةةر.   - 148
 ً.2010ك بريوت: دار صادرك 1ينسك و

 ً.1979ك بريوت: دار صادر اس البا ةأسالزيفشريك حممود بن عمر.   - 149

ك بةريوت: دار ومكتبةة اهلةابك 1ك تةغ: علةي بةوملحمك واملفصةل يف صةنعة اإلعةرابالزيفشريك حممود بن عمةر.   - 151
1993.ً 

 ً.1993ك بريوت: دار اجليلك 2ك واملفصل يف علم العربيضةالزيفشريك حممود بن عمر.   - 151
 ً.2002ك بريوت: دار بحيار الرتاثك سنة 1ك و َّرح املعلقات السبالزولينك احلسني بن أمحد.   - 152
 ً.1983ك بريوت: مكتبة احلياةك تاريخ آداب العربيضةليدا ك جرجي.   - 153

ك بةةةريوت: دار الكتةةةب العلميةةةةك 2ك علةةةق عيلةةة : نعةةةيم لرلوك ومفتةةةاح العلةةةًوالسةةةكا يك يوسةةة  بةةةن أيب بكةةةر.   - 154
1987.ً 

ك مكة املكرمة: مكتبة 1ك تغ: عبد اهلل الَّ ايتك وَّفار العليل يف بيضاح التسديلالسلسيليك حممد بن عيسع.   - 155
 ً.1986الفيصليةك 

ك مكتبةةةةةةة اآلداب باجلمةةةةةةاميز: املطبعةةةةةةة سةةةةةةاطني املماليةةةةةةي ونتاجةةةةةة  العلمةةةةةةي واألديبسةةةةةةليمك حممةةةةةةد رلق. عصةةةةةةر   - 156
 النموكجيضة.

 ً.1972ك ك القاورة: دار املعارفتاريخ الدوب اإلسامية ومعجم األسر احلا مةسليما ك د. أمحد السعيدك   - 157

 ً.2009ك القاورة: مكتبة اخلاجنيك 5ك حتقيق: عبد الساً وارو ك والكتابسيبوي ك عمرو بن عثما .   - 158
 ً.1974ك تغ: حممد أبو الفضل ببراويمك سنةاإلتقا  يف علًو القرآ السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر   - 159

 ه.1322 . مطبعة البديةكَّرح َّواود املغ السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر.   - 161
ك الكويةت: دار ملُ  اهلوام ِ يف َّرِح اجلوام ِ السيوطيك عبد الرمحن بن أيب بكر.   - 161 ك تغ: د. عبد العاب سامل مكةًر

 ً.1979البحوث العلميةك 

ك تةةةغ: حممةةةد املةةةوى بةةةيك وحممةةةد ببةةةراويمك وعلةةةةي املزوةةةر يف علةةةًو اللغةةةةالسةةةيوطيك عبةةةد الةةةرمحن جةةةاب الةةةدين.   - 162
 الرتاث. ك القاورة: مكتبة3البجاويك و
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ك مكةةةة 1ك تةةةغ: د. ببةةةراويم البنةةةاك واملقاصةةةد الشةةةافية يف َّةةةرح اخلاصةةةة الكافيةةةةالشةةةاطيبك ببةةةراويم بةةةن موسةةةع.   - 163
 ً.2007املكرمة: مر ز بحيار الرتاثك 

ك مقةاب يف اإليقا  الصةويت يف نسةق األلفبائيةة العربيضةةد. عمر بن راَّدك  َّطناويك وخليلك د. منري بن تيسريك و  - 164
 ً.2010ك 1ك2ك العددك26شقك اجمللد لة جامعة دم

ك ولةة  حواَّةةي : حممةةد عيةةو  الةةدرر اللوامةة  علةةع ملةة  اهلوامةة  َّةةرح َّةة  اجلوامةة الشةةنقيطيك أمحةةد بةةن األمةةني.   - 165
 ً.1999السودك بريوت: دار الكتب العلميةك 

 ك بريوت: دار املعرفة.البدر الطال   حاسن من بعد القر  الساب الشو اينك حممد بن علي.   - 166

ك دمشةق: دار ابةن  تفسري. فتغ القدير اجلام  بني ف  الرواية والدراية مةن علةم التضفسةرياينك حممد بن علي. الشو   - 167
 ه.1414 ثريك 

ك القةةاورة: 1ك تةغ: طةة  سةعدك وحاَّةةية الصةبا  علةةع َّةرح األينةوين أللفيةةة ابةن مالةةيالصةبا ك حممةد بةةن علةي.   - 168
 ً.1997املكتبة التوفيقّيةك 

د.  ك تةةغ: د. علةةي أبةةو ليةةدك و د. نبيةةل أبةةو عشةةمةك وأعيةةا  العصةةر وأعةةوا  النصةةري. الّصةَفديك اخلليةةل بةةن أيبةة  - 169
 ً.1998ك بريوت: دار الفكر املعاصرك 1د. حممود سامل حممدك و حممد موعدك و

/ج  1ًك 1962ك باعتنةةةار ولمةةةوت ريةةةرتك فرانزَّةةةتايرك قيسةةةياد ك الةةةوايف بالوفيةةةاتِ الّصةةةَفديك اخلليةةةل بةةةن أيبةةةي.   - 171
 املقدمة.

ك حتقيةةةق: أمحةةةد األرنةةةا،ووك وتر ةةةي مصةةةطفعك بةةةريوت: دار بحيةةةار الةةةوايف بالوفيةةةاتِ يك اخلليةةةل بةةةن أيبةةةي. الّصةةةفد  - 171
 الرتاث.

ك تغ: السيد الشرقاويك راجع : د. رمضا  عبد تصحيغ التصحي  وحترير التحري الّصَفديك اخلليل بن أيبي.   - 172
 ً.1987ك القاورة: مكتبة اخلاجنيك 1التوابك و

ك تةغ: حممةد علةي سةلطاينك دمشةق: منشةورات اجملمة  نصةرة الثةائر علةع املثةل السةائرأيبي.  الّصَفديك اخلليل بن  - 173
 ً.1972العلميك 

 ك تغ: حممد  جة األ ريك بغداد: املكتبة العربيضة.أدب الكتابالصويلك حممد بن حيع.   - 174
 ً.1999ك دمشق: دار الفكرك 1ك والكفافالصيداويك يوس .   - 175

 ً.1982ك دمشق: دار الفكرك 1ك تغ: فتحي علي الدينك والتبصرة والت  رةالصضيمرّيك عبد اهلل بن علي.   - 176

ك الكويةةةةت: بدارة األوقةةةةاف والشةةةةؤو   ةةةةري الطةةةةالبني يف رسةةةةم ولةةةةبط الكتةةةةاب املبةةةةنيالضةةةةّبا ك علةةةةي بةةةةن حممةةةةد.   - 177
 اإلسامية.

 عارف.ك القاورة: دار امل6ك تغ: أمحد َّا رك وعبد الساً وارو ك واملفضلياتالضيبك الفضل بن حممد.   - 178
 ك تغ: د. نوري القيسيك بغداد: مطبعة املعارف.َّعر أيب لبيد الطائيالطائيك حرملة بن املن ر.   - 179
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ك بةةةريوت مؤسسةةةة الرسةةةالةك 1ك تةةةغ: أمحةةةد َّةةةا رك وجةةةام  البيةةةا  يف ت ويةةةل القةةةرآ الطةةةَّيك حممةةةد بةةةن جريةةةر.   - 181
2000.ً 

 ً.1985رد : مكتبة املعارفك ك األ2ك تغ: د. ببراويم السامرائيك ولزورةالظاوريك حممد بن داود. ا  - 181
 ً.1976ك القاورة: دار الندضة العربيضةك العصر املماليكي يف مصر والشاًعاَّورك سعيد عبد الفتاح.   - 182

 ً.1969ك بريوت: دار الندضة العربيضةك قياً دولة املماليي األوى يف مصر والشاًالعباديك د. أمحد يفتار.   - 183

ك تةةغ: حممةةد حميةةي الةةدين عبةةد معاوةةد التنصةةيص علةةع َّةةواود التلمةةيص العباسةةيك عبةةد الةةرحيم بةةن عبةةد الةةرمحن.  - 184
 احلميدك وك بريوت: عامل الكتب.

 مصر: مكتبة  ريب. اإلمار والرتقيم يف الكتابة العربيضةكعبد العليمك ببراويم.   - 185

القةةاورةك املطةةاب  مةةؤتر الةةدورة السةةابعة والعشةةرين جملمةة  اللغةةة العربيضةةة ب حتريةةر الرسةةم العةةريبكعبةةد القةةادرك حامةةد.   - 186
 ً.1963األمرييةك 

ك بةةةةةريوت: دار الكتةةةةةب 3ك تةةةةةغ: مدةةةةةدي ناصةةةةةر الةةةةةدينك وديةةةةةوا  طرفةةةةةة بةةةةةن العبةةةةةدالعبةةةةةدك طرفةةةةةة بةةةةةن سةةةةةفيا .   - 187
 ً.2002العلميةك

ك تةةغ: د. عبةةد احلفةةيظ ديةةوا  العجةةاج روايةة عبةةد امللةةي بةن قريةةب األصةةمعي وَّةرح العجةاجك عبةةد اهلل بةةن ر،بةة.   - 188
 السطليك دمشق: مكتبة أطلس.

 ً.1993ك بريوت: دار اجليلك الدرر الكامنة يف أعيا  املائة الثامنةالعسقاينك أمحد بن حجر.   - 189

 ك تغ: علي البجاويك دمشق: عيسع احلليب وَّر ات.التبيا  يف بعراب القرآ العكَّيك عبد اهلل بن احلسني.   - 191

ك دمشةةةق: دار 1لةة  النبدةةةا ك وك تةةغ: عبةةةد اإلاللبةةاب يف علةةةل البنةةار واإلعةةةرابالعكةةَّيك عبةةةد اهلل بةةن احلسةةةني.   - 191
 .1995الفكرك 

ك تةةةغ: حممةةةد عطةةةوةك بمةةةار مةةةا مةةةن بةةة  الةةةرمحن مةةةن وجةةةوت اإلعةةةراب والقةةةراراتالعكةةةَّيك عبةةةد اهلل بةةةن احلسةةةني.   - 192
 با ستا /الوور: املكتبة العلمية.

 ه.1408ك 4ك ومنجد الطالبني يف اإلبداب وإلعاب واإلد اًعمارةك أمحد بن ببراويم.   - 193

 ً.1984 لة فصوبك  اللغة العربيضة بني املولو  واألداةكتار. عمرك أمحد بن يف  - 194

 ً.1997ك القاورة: عامل الكتبك دراسة الصوت اللغويعمرك أمحد يفتار.   - 195

ك تةغ: املشةدور بشةرح الشةواود الكةَّ ’ املقاصد النحويةة يف َّةرح َّةواود َّةروح األلفيةةالعي ك حممود بن أمحد.   - 196
 ً.2005الكتب العلميةك  ك بريوت: دار1حممد عيو  السودك و

ك  لةةة  ليةةة دار (بصةةاح  واواوةةاتالرسةةم الكتةةايب العريب)طبيعتةة ك وبَّةةكاالت  الغامةةديك د. حممةةد بةةن سةةعيد.   - 197
ك القاورةك     ً.2010ك 57العلًو

 ً.1993ك بريوت: املكتبة العصريةك 28ك وجام  الدروس العربيضةالغايي ك مصطفع بن حممد.   - 198
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 ً.1999ك بريوت: عامل الكتبك سنة 2ك حتقيق: د.  اام املرجا ك والتكملةد. الفارسيك احلسن بن أمح  - 199
ك 2ك تةةةغ: بةةةدر الةةةدين قدةةةوجيك بشةةةري جووةةةاينك دمشةةةقك واحلّجةةةة للقةةةرار السةةةبعةالفارسةةةيك احلسةةةن بةةةن أمحةةةد.   - 211

 ً.1993بريوت: دار امل مو  للرتاثك 

ك بةريوت: دار 4قدوجيك وبشري جووةايبك و ك تغ:ك بدر الديناحلّجة للقرار السبعةالفارسيك احلسني بن أمحد.   - 211
 ه. 1401الشروقك 

ك تغ: أمحد يوس  النجايتك حممةد علةي النجةارك عبةد الفتةاح ب اعيةل الشةليب معاين القرآ الفرارك حيىي بن لياد.   - 212
 ك مصر: دار املصرية للت لي  والرتَّة.1و

ك بةةةريوت: مؤسسةةةة الرسةةةالةك 1بةةةاوةك وك تةةةغ: د. فمةةةر الةةةدين قاجلمةةةل يف النحةةةوالفراويةةةديك اخلليةةةل بةةةن أمحةةةد.   - 213
1985.ً 

د. ببةةراويم السةةامرائيك دار ومكتبةةة اهلةةابك  ك تةةغ: د. مدجةةي اخلةةوارلميك والعةةنيالفراويةةديك اخلليةةل بةةن أمحةةد.   - 214
 .1/58املقدمةك 

 ً.1982ك بريوت: دار الكتب العلميةك 1ك تغ: علي فاعورك وديوا  الفرلدقالفرلدقك ملاً بن  الب.   - 215
ً 1999ك الريةةةةةاع: دار املسةةةةةلمك 1ك ودليةةةةل السةةةةةالي َّةةةةةرح ألفيةةةةةة ابةةةةن مالةةةةةياهلل بةةةةةن صةةةةةا .  الفةةةةولا ك عبةةةةةد  - 216
(1/112 .) 

 ً.1979ك تغ: عبد الساً وارو ك دمشق: دار الفكرك مقاييس اللغةالقزوي ك أمحد بن فارس.   - 217

ر الفكةر العةريبك ك القةاورة: دا1ك تةغ: حممةد ببةراويمك وبنبةات الةرواة علةع أنبةات النحةاةالقفطيك علي بةن يوسة .   - 218
1982.ً 

ك دمشةةق: داُر 1ك تةةغ: يوسةة  علةةي طويةةلك وصةةبغ األعشةةع يف صةةناعِة اإلنشةةارِ القلقشةةنمديك أمحةةد بةةن علةةي.   - 219
 ً.1987الفكِرك سنة

ك بةريوت: دار الكتةةب 1ك تةةغ: د. يوسة  علةي طويةةلك ولوةر اآلداب وعةةر األلبةابالقةريواينك ببةراويم بةةن علةي.   - 211
 ً.1997العلميةك سنة 

 دمشق: البينة للطباعة والنشر. العمدة يف  ريب القرآ كي بن أيب طالب. القيسيك مك  - 211

 ً.2003ك دمشق: دار البشائرك 1ك تغ: د. حام الضامنك ومواد البيا الكاتبك علي بن خل .   - 212

اث العريبك معجم املؤلفني حالةك عمر بن رلاك   - 213  ً.1957ك بريوت: دار بحيار الرت 

 ً.2000ك صري  األ ارالتبيا  يف ت حيلك أمحد بن حسن.   - 214

 ً.1964ك جدت: مطبعة الفتغك 1و تاريخ القرآ  الكر كالكرديك حممد طاور بن عبد القادر.   - 215

ك بةةريوت: دار املعرفةةةك 2ك تةةغ: عبةةد الةةرمحن املصةةطاويك وديةةوا  امةةرف القةةيسالكنةديك امةةر، القةةيس بةةن حجةةر.   - 216
2004.ً 
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 ً.2005ك القاورة: دار اآلفاق العربيضةك 1ك ووالنقد الّصَفدي وآ ارت يف األدبالَّنيك د. حممد عبد اجمليدك   - 217

ك بةريوت: دار الكتةب العلميةةك دليل احلريا  علع مورد الظمس  يف فّ  الرسم والّضةبطاملار  ك ببراويم بن أمحد.   - 218
1995.ً 

ًك 1997ك ك القاورة: دار الفكر العةريب3ك تغ: حممد ببراويمك والكامل يف اللغة واألدباملَّدك حممد بن يزيد.   - 219
 .3حاَّية ا قق رقم 

ك القاورة: ولارة األوقاف جلنة بحيار الرتاث اإلساميك 3ك تغ: حممد عضيمةك واملقتضباملَّدك حممد بن يزيد.   - 221
1994.ً 

ك صةةةحح : د. عبةةةد الووةةةاب عةةةزاًك القةةةاورة: جلنةةةة التةةة لي  ديةةةوا  أيب الطيةةةب املتنةةةيباملتنةةةيبك أمحةةةد بةةةن احلسةةةني.   - 221
 (.15والرتَّة والنشر  ) 

 ً.1381ك ح: فؤاد سز نيك القاورة: مكتبة اخلاجنيك  ال القرآ املث  بن معمر.   - 222

 ً.1989ك مصر: دار التحريرك معجم الوجيز م  اللغة العربيضة.   - 223

حيبك حممد أمني بن فضل.   - 224
ُ
 (.1/4ك بريوت: دار صادر )خاصة األ ر يف أعيا  القر  احلادي عشرامل
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Abstract 
 

Title: Linguistic Selections of AS-Safadi in his Book titled " Al-Wafi Bil- 

Alwafiat" Between Theory and Practice  

 

Researcher: Noaf Omar Salim Banigaitah 

Degree: Master 

    

Objective: This study aims to attempt drawing the general linguistic features 

of As-Safadi and projecting them in his book titled (Al-Wafi Bil- Alwafiat")  

through which his linguistic  thinking style becomes very apparent.  

Components: The study comprises  four chapters, preceded by an preamble, 

introduction and conclusion. The preamble covers the introduction of As-Safadi , 

clarification of its age, shedding light on those with whom he was affected and 

those who had impact on him, as well as his linguistic thinking and a concise 

idea about his book (Al-Wafi Bil- Alwafiat").    

Chapter one is titled (Methodology of As-Safadi in arrangement and 

comprise three sections; section one: Theoretical aspect of arrangement ; second 

section: applied aspect of arrangement; third section: arrangement of naming 

elements )  

Chapter two is titled : As-Safaadi Writing Efforts  and consists of three 

sections: Section one: Qura'nic writing ; section two: Dictation writing ; section 

three: Separation and connection as perceived by those belonging to East part of 

Arab world and those belonging to west part.  

Chapter three is titled : Structural and constructional Issues and includes two 

sections; section one: Structural issues ; and section two: Constructional issues 

Chapter four  is titled ( Methodology of As-Safadi in applying controlling 

principles) 

Methodology: This study follows analytical and descriptive methodology. 

Results: This study confirms academic facts for other studies on As-Safadi ; 

and that it indicated certain aspects of his linguistic selections and his writing 

efforts; and that elucidated the relation currently existing between Arabic 

linguistics, biographical science and history  
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